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1. Úvod 

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Rača je zostavený v súlade s § 16 zákona č. 583/2004  
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Aj v roku 2016 mestská časť Bratislava-Rača ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej 
vyplývajú z ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom 
a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj vlastnými príjmami a vlastným majetkom získaným 
vlastnou činnosťou.  
Na hospodárenie mestskej časti má dôležitý vplyv aj makroekonomický vývoj na Slovensku  
a legislatívne opatrenia, ktoré boli prijímané v priebehu rozpočtového roka.  

2. Údaje o plnení rozpočtu s komentárom 

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2016 bol schválený dňa 15.02.2015 uznesením  
č. 112/15/12/15/P ako vyrovnaný s výškou príjmov a výdavkov 9,707.479,- €. V priebehu rozpočtového 
roka bolo potrebné reagovať na vývoj aktuálnej situácie, čo bolo zabezpečované prijatými rozpočtovými 
opatreniami v zmysle § 4 až 6 Rozpočtových pravidiel mestskej časti Bratislava–Rača. Celkovo bolo 
prijatých 24 rozpočtových opatrení, z toho tri uzneseniami miestneho zastupiteľstva a ostatné 
v právomoci starostu. Zoznam prijatých rozpočtových opatrení je uvedený v tabuľke č. 1.  
Po prijatí rozpočtových opatrení rozpočet mestskej časti bol vyrovnaný,  celkové príjmy dosiahli výšku 
9,720.677,- € a celkové výdavky dosiahli výšku 9,720.677,- €.  

Prehľad vykonaných rozpočtových opatrení za rok 2016 
v zmysle § 5 ods. 2 a 3  a § 6 ods. 3  Rozpočtových pravidiel 

      Tab. č. 1 

č.p. 
funk čná 

klasifikácia 
ekonomická 
klasifikácia  text suma 

1. príjmy 312012 ZŠ - prenesené kompetencie - normatívne 99 519 € 

11.2.2016 09111 /program 8.3./ 64x zaslanie transferov 99 519 € 

  príjmy 312xxx ZŠ - vzdelávacie poukazy 930 € 

  0912 /program 8.7./ 64x zaslanie transferov 930 € 

  príjmy 312012 ZŠ - prenesené kompetencie - nenormatívne 43 960 € 

  0912 /program 8.3./ 64x zaslanie transferov 43 960 € 

  príjmy 312012 MŠ - prenesené kompetencie  1 084 € 

  0912 /program 8.2./ 64x zaslanie transferov 1 084 € 

2. príjmy 450 
ZŠ - prenesené kompetencie - normatívne z roku 
2015 46 608 € 

21.3.2016 09111 /program 8.3./ 64x zaslanie transferov 46 608 € 

  príjmy 223xxx ZŠ - vlastné príjmy projekty 728 € 

  0912 /program 8.3./ 64x zaslanie transferov 728 € 

  príjmy 312012 ZŠ - prenesené kompetencie - nenormatívne 3 553 € 

  0912 /program 8.3./ 64x zaslanie transferov 3 553 € 

  príjmy 223xxx MŠ - vlastné príjmy projekty 756 € 

  0912 /program 8.2./ 64x zaslanie transferov 756 € 
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 3. príjmy   rozpis UZN 189/28/06/16/P -6 531 € 

28.6.2016 výdavky   rozpis UZN 189/28/06/16/P -6 531 € 

4. 1070 /program 13.11/ 642015 dofinancovanie náhrad nemocenských dávok 400 € 

30.6.2016 1070 /program 13.11/ 61x   -400 € 

  0111 /program 1.6./ 642015   53 € 

  0111 /program 1.6./ 63x   -53 € 

5. príjmy   rozpis UZN 200/20/09/16/P 12 368 € 

20.9.2016 výdavky   rozpis UZN 200/20/09/16/P 12 368 € 

6. príjmy   rozpis UZN 220/25/10/16/P 29 254 € 

25.10.2016 výdavky   rozpis UZN 220/25/10/16/P 29 254 € 

7. 0451 /program 7.2.1/ 63x presun v rámci programu na dofinancovanie  2 509 € 

26.10.2016 0451 /program 7.9.2./ 636x vybudovania bezbariérových prístupov -2 509 € 

8. príjmy 312 
Transfery zo ŠR podľa zverejnených normatívov 
podľa počtu žiakov k 15.9.2016 58 978 € 

10.11.2016 09.1.2.1 /program 8.3./ 641-transfér transfer na ZŠ 58 978 € 

  príjmy 312 MŠ prenesené kompetencie -216 € 

  09.1.1.1 /program 8.2./ 641-transfér transfer na MŠ -216 € 

  príjmy 312 vzdelávacie poukazy 68 € 

  09.1.2.1 /program 8.3./ 641-transfér transfer na ZŠ 68 € 

  príjmy 312 ZŠ prenesené kompetencie - nenormatívne 2 124 € 

  09.1.2.1 /program 8.3./ 641-transfér transfer na ZŠ 2 124 € 

9. 0820/program 10.1.2./ 61x presun v rámci prvku KS Impulz 33 € 

21.11.2016 0820/program 10.1.2./ 62x   27 € 

  0820/program 10.1.2./ 642   -60 € 

  0111/program 8.8./ 62x presun v rámci prvku školský úrad 161 € 

  0111/program 8.8./ 642   -150 € 

  0111/program 8.8./ 61x   -11 € 

  0133/program 4.2./ 62x presun v rámci prvku matrika 32 € 

  0133/program 4.2./ 642   -32 € 

  0111/program 4.3./ 62x presun v rámci prvku ohlasovňa 16 € 

  0111/program 4.3./ 642   -16 € 

  0840/program 13.5.1/ 62x presun v rámci prvku detské jasle 86 € 

  0840/program 13.5.1/ 642   -86 € 

  0660/program 3.5.1/ 642 presun v rámci prvku ostatné budovy 58 € 

  0660/program 3.5.1/ 61x   -58 € 

  0810/program 9.1.1/ 62x presun medzi programami 7 € 

  0820/program 10.1.3./ 61x   256 € 

  0820/program 10.1.3./ 62x   105 € 

  0660 /program 3.5.4/ 62x   86 € 

  0111 /program 14/ 642   -454 € 

  0111 /program 14/ 62x presun v rámci programu administratíva 665 € 

  0111 /program 14/ 637016   365 € 

  0111 /program 14/ 642   -1 030 € 

10. 0510 /program 6.1.1./ 63x dofinancovanie vývozu odpadu 1 816 € 
 

25.11.2016 0510 /program 6.3./ 63x dofinancovanie vývozu zo zelene 3 501 € 
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   0510 /program 6.1.2./ 63x dofinancovanie likvidácie čiernych skládok 10 712 € 

  0620 /program 11.2.4./ 63x presun medzi programami na dofinancovanie  -4 300 € 

  0620 /program 11.4./ 63x výdavkov v programe 6 odpadové hospodárstvo -900 € 

  0620 /program 11.1.2/ 717   -10 829 € 

11. príjmy 223003 zvýšený výber poplatkov za stravné 12 438 € 

5.12.2016 1020 /program 13.2./ 637014 
použité na krytie nákladov na stravovanie 
seniorov 10 825 € 

  0111 /program 14/ 637014 
použité na krytie nákladov na stravovanie 
zamestnancov 1 613 € 

12. 0620 /program 11.2.1/ 63x 
presun na dofinancovanie dokumentu o 
drevinách 47 € 

5.12.2016 0620 /program 11.2.1/ 63x   -47 € 

  0620 /program 11.5./ 63x presun na dofinancovanie kontrol na DI 776 € 

  0620 /program 11.5./ 717   -776 € 

13. 0111 /program 3.7.3./ 63x presun v rámci programu na dofinancovanie  310 € 

6.12.2016 0111 /program 3.7.2./ 63x kúpy pokazeného dochádzkového terminálu -310 € 

14. 0111 /program 3.5.6/ 63x presun medzi programami na dofinancovanie -2 720 € 

12.12.2016 0111 /program 14/ 637014 nákupu stravných lístkov pre zamestnancov 2 720 € 

15. 0840 /program 4.8.1./ 63x presun medzi programami 556 € 

12.12.2016 0610 /program 11.8./ 63x   50 € 

  0660 /program 3.5.1./ 63x   -606 € 

16. 0660 /program 3.5.4./ 
63x 

prevádzka presun v rámci programu na dofinancovanie  1 200 € 

15.12.2016 0660 /program 3.5.4./ 63x opravy prevádzkových nákladov - ZS Tbiliská -1 200 € 

17. 
09.1.1.1. /program 

8.2./ 713 transfer presun v rámci programu transfer MŠ -196 € 

15.12.2016 09.6.0.1 /program 8.4./ 713 transfer na transfer ZŠS 196 € 

18. príjmy 312 transfer zo ŠR v zmysle zaslaného avíza 1  327 € 

20.12.2016 09.1.2.1 /program 8.3./ 641 transfer transfer na ZŠ 1 327 € 

  príjmy 223 ZŠ vlastné príjmy projekty 480 €  

  09.1.2.1 /program 8.3./ 641 transfer transfer na ZŠ 480 € 

  príjmy 223 MŠ vlastné príjmy projekty 1 060 €  

  09.1.1.1 /program 8.2./ 641 transfer transfer na MŠ 1 060 € 

19. príjmy  221 
zvýšený výber správnych poplatkov za 
služby SÚ 3 827 € 

20.12.2016 0111 /program 4.11./ 63x použitý na krytie výdavkov na poštovné na SÚ 3 827 € 

20. príjmy 292 vratka-vyú čtovanie zdr. poistenia školské 3 364 €  

20.12.2016 09.1.2.1 /program 8.3./ 641 transfer transfer na ZŠ 943 € 

  09.1.1.1 /program 8.2./ 641 transfer transfer na MŠ 2 421 € 

21. 0111 /program 3.8./ 714 
presun v rámci prvku na dofinancovanie kúpy 
auta -600 € 

20.12.2016 0111 /program 3.8./ 714   600 € 

22. 0620 /program 11.1.1/ 713 
presun v rámci prvku na dofinancovanie kúpy 
auta 60 € 

20.12.2016 0620 /program 11.1.1/ 714   -60 € 

  09111/program 8.2./ 716 
presun v rámci programu na dofinancovanie 
doplnenia PD 210 € 

  09111/program 8.2./ 717   -210 € 
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23. 09111/program 8.2./ 61x,62x presun transferov v rámci programu 8 -22 028 € 

21.12.2016 09111/program 8.2./ 63x   22 028 € 

  09601/program 8.4./ 61x,62x   -9 616 € 

  09601/program 8.4./ 63x   9 616 € 

  09601/program 8.5./ 61x,62x   -5 822 € 

  09601/program 8.5./ 63x   5 822 € 

24. príjmy 212 MŠ - vlastné príjmy - služby 980 € 

21.12.2016 09111/program 8.2./ 64x transfer transfer 980 € 

  príjmy 223 ZŠS pri ZŠ - réžia za obedy 4 438 € 

  09602/program 8.5./ 64x transfer transfer 4 438 € 

  príjmy 212 ZŠ - vlastné príjmy – služby z nájmov 2 576 € 

  09111/program 8.2./ 64x transfer transfer 2 576 € 

  príjmy 232 ZŠS pri MŠ - réžia -1 364 € 

  09601 /program 8.6./ 64x zaslanie transferov -1 364 € 

PRÍJMY /tab. č. 11/ 

Príjmy – bežné príjmy 
Plnenie bežných príjmov rozpočtu je 103,72%, pričom v absolútnom vyjadrení je ich objem vyšší oproti 
roku 2015 o 858 tis €. Nárast bol zaznamenaný v daňových príjmoch +456 tis € (daň z príjmov fyzických 
osôb +386.395 €, daň z nehnuteľnosti +46.289 €, záber verejného priestranstva +26.569 €), 
v nedaňových príjmoch +148 tis. € a tiež aj v transferoch +254 tis. €. 

Daňové príjmy 
Aj naďalej daň z príjmov fyzických osôb zostáva nosným príjmom rozpočtu mestskej časti, (jej podiel 
na bežných príjmoch  bez transferov predstavoval 49,17%, čo je o 1,51% viac ako v predchádzajúcom 
roku). Výška tejto dane má aj naďalej rastúcu tendenciu, +386.395 €, k čomu prispeli aj legislatívne 
opatrenia, ktorými bol zvýšený výnos dane z príjmov fyzických osôb pre obce na 70 %. Vývoj dane 
z príjmov fyzických osôb v rozpočte mestskej časti je uvedený v tabuľke: 

Tab. č. 2 
Rok daň z príjmov index 

2010 1 878 933 € 1,00 

2011 2 260 822 € 1,20 

2012 2 282 534 € 1,01 

2013 2 314 645 € 1,01 

2014 2 426 070 € 1,05 

2015 2 723 333 € 1,12 

2016 3 109 728 € 1,14 

Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorú vyberá magistrát hlavného mesta a mestským častiam 
prerozdeľuje podľa percenta určeného v štatúte (50% vybranej dane pre mestské časti, z toho podiel pre 
MČ Bratislava-Rača v roku 2016 bol 5,42%). Rozpočtovaný príjem dane bol naplnený na 101,3 %. 
Výber dane z nehnuteľností pripadajúci na našu mestskú časť za posledné roky je uvedený v tabuľke: 
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Tab. č. 3 
Rok daň z nehnuteľností index 

2010 1 229 814 € 1,00 

2011 1 249 144 € 1,02 

2012* 1 457 271 € 1,17 

2013 1 472 442 € 1,01 

2014 1 513 415 € 1,03 

2015 1 494 550 € 0,99 

2016 1 540 839 € 1,03 

* zvýšenie sadzieb 

Miestny poplatok za komunálny odpad taktiež vyberá magistrát a na mestské časti v zmysle štatútu 
pripadá 10% z celkového vybraného objemu poplatku. Tento podiel sa na mestské časti prerozdeľuje 
podľa počtu obyvateľov a jeho použitie je účelové, na úhradu nákladov spojených s nakladaním 
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. V r. 2016 tento podiel oproti predchádzajúcemu roku 
zaznamenal pokles o 2.333 €. 
Z ostatných miestnych daní zaznamenala nárast daň za záber verejného priestranstva, ktorá je najviac 
ovplyvnená faktormi bez priameho vplyvu mestskej časti.  Z celkovej sumy za záber verejného 
priestranstva v roku 2016 tvorí úhrada za vyhradené parkovanie osobných automobilov pri 190 
platených parkovacích miestach 65,4% (66.719 €). Mierny pokles o 1.106 € (4,5%) zaznamenala daň za 
záber verejného priestranstva vyberaná pri akciách usporiadaných mestskou časťou /Hody, Vinobranie/.  

Nedaňové príjmy 
Nedaňové príjmy ako celok zaznamenali po poklese v roku 2014 a miernom náraste v roku 2015 opäť 
výraznejší nárast 11,7%, v absolútnom vyjadrení +147.846 €.  
Pri rozbore jednotlivých druhov nedaňových príjmov evidujeme oproti roku 2015 mierny nárast 
celkových príjmov z vlastníctva (+12.184 €) a mierny pokles v poplatkoch za správne úkony (-397 €). 
Mimoriadnou príjmovou položkou v roku 2016 vo výške 52.239 € bola náhrada trov právneho 
zastúpenia priznaná súdom mestskej časti v súdnom konaní, v ktorom bola mestská časť úspešná (žaloba 
bola právoplatne zamietnutá). Išlo o súdne konanie o náhradu škody vzniknutú podľa názoru 
navrhovateľa (INVEST s.r.o.) nesprávnym úradným postupom v konaní podľa stavebného zákona. 
 V spore vystupovala mestská časť ako vedľajší účastník na strane odporcu. Položka pokuty a penále 
zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v zmysle stavebného zákona 
(16.396 €), pokuty udelené mestskou políciou /4.500 €/, pokuty vyrubené okresným úradom, zmluvné 
pokuty a úroky z omeškania. Poplatky za tovary a služby zaznamenali nárast o 48.697 €, z čoho napr. 
príjem zákonných poplatkov v MŠ a ŠKD vzrástol o 43.301 €, čo bolo spôsobené najmä zvýšeným 
počtom detí v materských školách, poplatky za jasle vzrástli o 554 €, príjmy za sociálne služby vrátane 
poplatkov za denný stacionár vzrástli o 18.369 €, keďže v roku 2016 sa postupne napĺňala jeho kapacita, 
až v októbri dosiahla plný počet klientov. Mierny nárast zaznamenali príjmy za služby ubytovne (+1.455 
€), príjmy za služby počas hodov a vinobrania (+1.480 €), príjmy za stravné seniorov a zamestnancov 
(+4.448 €) a príjmy za kultúru a šport zaznamenali mierny pokles o 632 €. Ostatné príjmy za služby 
zaznamenali pokles o 23.757 € najmä z dôvodu neorganizovania takého počtu  výletov do partnerských 
miest ako v predchádzajúcom období. 
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Objem pripísaných úrokov z vkladov, ktoré predstavujú výnos z ukladania voľných finančných 
prostriedkov na krátkodobých termínovaných vkladoch opäť poklesol, pretože počas celého roka sa 
úrokové sadzby držali na minimálnych sadzbách. 
Vyšší objem zaznamenala položka ostatné príjmy, kde sa z dôvodu zmeny účtovania zaznamenávajú 
príjmy z dobropisov za vyúčtovania z predchádzajúcich rokov. 

Granty a transfery: 
Špecifickou zložkou príjmovej časti rozpočtu sú bežné transfery zo štátneho rozpočtu určené  
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva (normatívne príspevky na 
základné školy, príspevky na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, príspevok na zabezpečenie 
činnosti školského úradu, na vzdelávacie poukazy, príspevok na asistentov učiteľov, na učebnice,  
na pobyty v škole prírody a lyžiarske kurzy žiakov). Prenesený výkon štátnej správy mestská časť 
vykonáva aj na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, matriky, hlásenia pobytu občanov, 
na úseku starostlivosti o životné prostredie (ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred 
povodňami), na úseku špeciálneho stavebného úradu v oblasti pozemných komunikácií, na úseku 
požiarnej ochrany. 
V roku 2016 zabezpečovala mestská časť transferom zo ŠR voľby do NR SR. Ako prevádzkovateľ 
denného stacionára bola mestská časť poberateľom finančného príspevku na financovanie sociálnej 
služby v zariadení sociálnych služieb. Výška tohto príspevku je 184 € na jedno miesto za mesiac 
a príspevok podlieha štvrťročnému zúčtovaniu podľa počtu obsadených miest. Výška transferu bola 
spolu 38.498 €, pričom ročné zúčtovanie bolo vykonané až v mesiaci január 2017. V priebehu roka 2016 
sa mestská časť zapojila do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, v rámci ktorého získala 
finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na financovanie 
zabezpečovania opatrovateľskej služby v domácnosti opatrovaných vo výške 13.688 €. 
Z Enviromentálneho fondu bola mestskej časti poskytnutá dotácia na likvidáciu čiernych skládok  
vo výške 33 tis. €. 
Z rozpočtu BSK v rámci dotačného programu boli našej mestskej časti poskytnuté dotácie na úpravu 
podlahy Červenej lisovne vo výške 2.200 €, na slávnostné otvorenie amfiteátra 1.500 €, na zariadenie 
a rekonštrukciu športovej záhrady MŠ Barónka 6.000 € a na Račiansky polmaratón a desiatku 500 €. 

Príjmy – kapitálové príjmy 

Kapitálové príjmy sú príjmy z predaja nebytových priestorov a pozemkov, ktorým predchádzalo 
schválenie miestnym zastupiteľstvom, z predaja hnuteľného majetku osobného automobilu  a podiel na 
výnose z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy vo výške 10% pre mestské časti, ktorý predstavuje 
objem 46.621 €. 

Mestská časť v r. 2016 odpredala nasledovné nehnuteľnosti: 

Tab. č. 4 

druh nehnuteľnosti suma 

nebytový priestor Pekná cesta 97 800,00 € 

pozemok - záhrada 5 340,00 € 

pozemky pod garážami vo vlastníctve iných osôb 5 820,00 € 

SPOLU: 108 960,00 € 
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Do kapitálových príjmov vstúpil transfer, ktorým bol refinancovaný projekt Elektronizácie bratislavskej 
samosprávy, ktorý sa realizoval v závere roka 2015. Mestská časť bola príjemcom účelovej dotácie  
na nákup osobného automobilu na rozvoz stravy ako poskytovanej sociálnej služby. Prostredníctvom 
mestskej časti bola prijatá a použitá dotácia na rekonštrukciu telocvične v Základnej škole na Tbiliskej 
ul. z prostriedkov Ministerstva školstva. 

Príjmové finančné operácie 

Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli v r. 2016 do rozpočtu zapojené prostriedky 
z Fondu rozvoja Rače, účelovo určené na rekonštrukcie nájomných bytov vo výške 8.491,83 € a taktiež 
účelové finančné prostriedky, ktoré boli príjmom rozpočtu v predchádzajúcich rokoch, ale  
na svoj účel boli použité až v r. 2016 – 46.608 € na prenesené kompetencie v školstve,   10.422,27 €  
na výruby a orezy stromov ako finančná náhrada za výruby, 110 tis. € dotácia na rozšírenie kapacity 
materskej školy ul. Barónka a 23.129,30 € časť dotácie na rozšírenie kapacity materskej školy  
ul. Pri Šajbách. 
V roku 2016 nebolo potrebné do rozpočtu mestskej časti zapojiť prostriedky Fondu rozvoja Rače určené 
na financovanie kapitálových výdavkov. 

VÝDAVKY  

Výdavky – bežné výdavky /tab. č. 12/ 

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola  

tvoria najmä výdavky na mzdy, odmeny a odvody jednotlivých orgánov mestskej časti – starostu, 
zástupcu starostu, miestneho zastupiteľstva, kontrolóra a členov komisií. V roku 2016 sa konalo  
8 riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva,  7 zasadnutí miestnej rady a 45 zasadnutí stálych komisií 
miestneho zastupiteľstva.  
Vo februári 2016 bolo ukončené šesťročné funkčné obdobie miestneho kontrolóra Ing. Hargaša, ktorému 
bolo vyplatené zákonom stanovené odchodné. Od mája 2016 začala funkciu vykonávať novozvolená 
miestna kontrolórka JUDr. Bezáková, ktorá v priebehu roka absolvovala základný kurz akreditovaného 
špecializovaného vzdelávania pre kontrolórov verejnej správy. 
Program jedna zahŕňa aj výdavky na audítorskú činnosť, ktorú pre nás zabezpečila firma EKORDA,  
spol. s.r.o. Audit bol vykonaný v troch častiach, ako overenie riadnej ročnej účtovnej závierky, overenie 
konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročnej správy, všetko za rok 2015. 
V podprograme členstvo v organizáciách a združeniach bolo celkovo zaplatených na členských 
príspevkoch 13.919,84 € nasledovne: 

Tab. č. 5 
organizácia členský poplatok r. 2016 

Združenie miest a obcí Slovenska 1 93,81 € 

Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy 651,03 € 
Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu 865,00 € 

Združenie Malokarpatská vínna cesta 10,00 € 
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí 50,00 € 

Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv 150,00 € 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty 500,00 € 

Združenie obcí Jurava 10 000,00 € 
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V marci 2016 sa mestská časť stala členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu, organizácie, ktorej 
cieľom je rozvíjať turizmus tak, aby bol k dlhodobému prospechu obyvateľov regiónu a jeho 
návštevníkov. 
V rámci vzdelávania zamestnancov sa 61 zamestnancov zúčastnilo  na externých školeniach 
a seminároch v sociálnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania, zmien v ekonomickej a mzdovej 
legislatíve a výkazníctve, problematiky týkajúcej sa ochrany drevín, nového zákona o odpadoch, 
bezpečného prevádzkovania detských ihrísk, označovania ulíc a na konferenciách profesijných 
asociácií. V priestoroch miestneho úradu sa uskutočnil seminár na tému ochrana osobných údajov,  
na ktorom sa okrem pracovníkov miestneho úradu zúčastnili aj zástupcovia materských a základných 
škôl. Školenia požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a krízového riadenia sa v priebehu roka vykonávali 
vo vlastnej réžii. 

Program 2 Propagácia a marketing 

V rámci prezentačných a propagačných materiálov boli z rozpočtu mestskej časti zhotovené 

príležitostné upomienkové predmety – tričká a mikiny s novou grafikou, samolepky, darčekové balenia 

Frankovky modrej a sada na písanie, či balóny s logom Rače. Tieto propagačné predmety sú 

poskytované ako upomienkové darčeky oficiálnym návštevám, vkladajú sa do balíčkov cien pri rôznych 

súťažiach alebo kultúrno – športových podujatiach, do tomboly, ale aj na podporu reprezentácie Rače 
prostredníctvom aktivít miestnych združení a spolkov.  

Na podporu propagácie mestskej časti sme v Cestovnom lexikóne pre rok 2016/2017 uverejnili 

aktualizovaný článok o Rači v troch jazykových mutáciách vrátane promočlánku k podujatiam hody  
a vinobranie, informácie o pamiatkach a významných miestach pre návštevníkov. Článok o Rači a jej 
tradíciách bol uverejnený v maľovanej mape Bratislavského samosprávneho kraja. K novinkám patrí 
Mapka račianskych vínnych pivničiek, ktorá bola po prvý krát uverejnená v najnovšej račianskej knihe 

receptov. Aktualizáciou prešli aj letecké zábery Rače. Zo sumy určenej na propagáciu bola 

spolufinancovaná výroba už tretej knihy „TRADIČNÉ RAČIANSKE ŠPECIALITY“, tento krát so 
zameraním na tradičné račianske jedlá podávané pri rôznych príležitostiach a oslavách. Kniha bola 

slávnostne pokrstená na Račianskom vinobraní. Aj táto kniha bola vydaná na podporu udržiavania 

kultúrnych tradícií a zvykov a u obyvateľov zaznamenala obrovský úspech. V čase račianskeho 

vinobrania a pri príležitosti  jubilea autora sme vydali  nový račiansky kalendár na rok 2017, 

pozostávajúci z diel miestneho umelca Vojtecha Polakoviča. 

Podprogram Prezentácia samosprávy 
Na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava–
Rača medzi mestskou časťou a jej dcérskou spoločnosťou Media Rača, spol. s. r.o., pokračovalo aj v r. 
2016 zabezpečovanie služieb a aktivít v mediálnej oblasti – výroba programu a televízne vysielanie 

pripravených relácií, grafické spracovanie, tlač a distribúcia mesačníka Račiansky výber, správa 

aktualít webovej stránky www.raca.sk, zabezpečovanie zdokumentovania podujatí organizovaných 

mestskou časťou, vrátane archivácie. Finančné prostriedky poskytnuté na mediálne služby každoročne 

podliehajú zúčtovaniu a nespotrebované  finančné prostriedky sú pripísané späť na účet mestskej časti 
formou dobropisu, za rok 2016 vo výške 2.330,- €. 
K hlavným a prvoradým úlohám mediálneho oddelenia patrí vydávanie obecného periodika s názvom 
Račiansky výber. Za rok 2016 vyšlo dohromady 11 vydaní, keďže v letných mesiacoch (júl a august) 
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vychádza len jedno číslo. Račiansky výber sa snaží plniť jeho prvoradú úlohu a tou je informovať 
občanov Rače v čo najväčšej miere o všetkom, čo sa deje v ich mestskej časti. Snažíme sa do každého 
čísla zaradiť rôznorodé oblasti záujmu – kultúra, vinárstvo, šport, seniori, deti, záujmové aktivity, 
pričom prvé strany venujeme aktuálnym, či najviac diskutovaným témam v Rači. V čo možno najväčšej 
miere informujeme o aktivitách miestneho úradu a v adekvátnych termínoch informujeme o aktuálnych 
udalostiach, ako sú napríklad zápisy do škôl a následne ich vyhodnotenie, celoplošný zber žiadostí  
na kompostéry na zelený odpad a podobne, pričom tieto spravodajské články sa vždy viažu  
na momentálne dianie. V rámci roka sme napísali 112 autorských článkov, pravidelne prispievajú aj 
poslanci miestneho zastupiteľstva v ich rezervovanom priestore, pričom medzi najaktívnejších 
prispievateľov patria pán Sekerka (6-krát), pani Gelingerová (2-krát) a po jednom článku poslali pán 
Jošt, pán Khandl a pán Madzin. Naďalej uverejňujeme rubriku „Dve otázky pre starostu“, do ktorej 
vyberáme otázky, ktoré prišli v rámci daného mesiaca ako dopyty na miestny úrad,  na ktoré odpovedá 
priamo starosta alebo vedúci dotknutého oddelenia. Rubrika „Otázka pre poslanca“ pre absenciu otázok 
smerovaných na poslancov bola zrušená.  
Ďalším dôležitým informačným tokom, prostredníctvom ktorého samospráva komunikuje s občanmi je 
televízna relácia Račiansky magazín vysielaná na frekvencii Televízie Bratislava. Naďalej sme 
pokračovali na báze dvojtýždenníka, ktorý nám pripadá efektívny vzhľadom na frekvenciu jednak 
výroby a tiež aktuálnosti zobrazovaných tém. V roku 2016 bolo odpremiérovaných 21 vydaní 
Račianskeho magazínu, ktorý sa v rámci jedného týždňa reprízuje 27-krát, spolu s premiérou sa 
Račiansky magazín vysiela v jednom dvojtýždňovom turnuse 55 krát. V roku 2016 sa odvysielalo 
približne 25 veľkých nosných reportáží o veľkých projektoch /rekonštrukcia amfiteátra, rekonštrukcie 
škôlok, kultúrne a spoločenské podujatia/ a približne 105 krátkych správ, ktoré prinášajú stručné 
informácie o rôznorodom dianí v mestskej časti a servisné správy. Okrem toho pravidelne 
komunikujeme s redaktormi TVBA o dôležitých a zaujímavých témach z pohľadu celobratislavského 
kontextu, ktoré sú následne odvysielané aj v iných formátoch TVBA, napríklad v relácii Metro dnes, 
alebo v hlavnom večernom spravodajstve.  
Publikum TV BRATISLAVA predstavuje podľa prieskumu DICIO cca 200.000 divákov v Bratislave 
a okolí.  TV BRATISLAVA sledujú viacej ženy (51%) ako muži (49 %), najviac v produktívnom veku 
30-44 rokov a 45-59 rokov. 
Počas roka 2016 sa vytvorila celkom nová webstránka s novou samostatnou sekciou Miestne 
zastupiteľstvo. Pri jej tvorbe a návrhu sme sa zamerali v prvom rade na jej dynamickosť a ľahkú 
orientáciu, stránka je orientovaná na občanov a rýchle vyhľadávanie toho, čo najčastejšie potrebujú 
riešiť s miestnym úradom. Preto bola zostavená a zaradená hneď na prvé miesto hornej lišty sekcia 
„Chcem vybaviť“, kde ľudia rýchlo nájdu postup toho, čo chcú vybaviť, príslušných referentov a ich 
kontakty, tlačivá, ktoré budú pri vybavovaní tej-ktorej záležitosti potrebovať a výšku poplatku, ak ide 
o platenú službu.  
Dôraz kladieme na aktualizáciu správ na úvodnej stránke, snažíme sa čo najskôr reagovať a informovať 
občanov o dôležitých a potrebných aktualitách. Stránka bola uvedená do prevádzky začiatkom 
septembra 2016, tesne pred Vinobraním. Do konca roku nám prišlo viacero pozitívnych odoziev.  
Na vyhľadávanie starších materiálov funguje na stránke prelink na starú web stránku, ktorý plánujeme 
nechať aktívny do leta 2017.  
Čo sa týka štatistických údajov o fungovaní stránky, treba konštatovať veľmi úspešný štart novej web 
stránky. Kým pri začiatkoch fungovania novej web stránky v septembri 2016 bola návštevnosť za mesiac 
september v počte 14 717, do konca roka sa postupne zvyšovala. Už v decembri 2016 sme zaznamenali 
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návštevnosť v počte až 36 950, s počtom zobrazení jednotlivých článkov až 57 208. Výrazný nárast 
návštevnosti našej novej stránky a nárast v preklikávaní sa považujeme za najviac rozhodujúci 
ukazovateľ pre nás ako jej tvorcov a administrátorov. Nárast návštev je pre nás dôkaz, že stránka je 
cielene orientovaná na občana a na ľahké vyhľadávanie služieb, ktoré potrebuje riešiť  
s miestnym úradom. Medzi zaujímavé údaje zo štatistík patrí aj deň, ktorý mal od septembra do 
decembra 2016 najviac návštev, tým dňom bol 30. december s počtom 704 návštevníkov, deň 
s najmenším počtom návštevníkov za spomínané štyri mesiace bol 19. september s počtom 256 návštev.  
O rôznych aktivitách a udalostiach či projektoch informujeme formou tlačových správ, ktoré posielame 
tlačeným, rozhlasovým, obrazovým aj internetovým médiám v počte dohromady cca 90 novinárov. 
Frekvencia zasielania tlačových správ je priemerne dve za týždeň.  
Asi najrozsiahlejšou oblasťou komunikácie mediálneho oddelenia je komunikácia s občanmi Rače. 
Častá je osobná forma komunikácie, keď ľudia prídu priamo na miestny úrad a pýtajú si informácie, 
rovnako telefonické dotazovanie. Avšak najčastejšia je forma mailovej komunikácie prostredníctvom 
kontaktného formulára na novej webovej stránke. Každá odpoveď je pripravená na základe podkladov 
vedenia mestskej časti (starosta), vedenia miestneho úradu (prednostka), alebo vedúcich jednotlivých 
oddelení. Dôležitou súčasťou komunikácie je oficiálna facebooková stránka mestskej časti, ktorá bola 
založená v roku 2016, a prostredníctvom nej distribuujeme informácie smerom k občanom a používame 
ju ako rýchlu formu šírenia informácií.  

Podprogram Propagácia a prezentácia 
Najväčšími propagačnými a prezentačnými podujatiami s nadregionálnym významom boli aj v roku 
2016 Hody a Vinobranie. 
Račianske hody 2016 sa po prvý krát konali v priestoroch vynoveného amfiteátra v Knižkovej doline  
na prelome apríla a mája a počas slávnostného otvorenia bol zrekonštruovaný amfiteáter požehnaný 
predstaviteľmi cirkvi. Počasie prialo a tak si mohli návštevníci hodov vychutnať pestrý kultúrny 
program. Novinkou boli kreatívne tvorivé dielne pre deti a rodičov v spolupráci s Patchworkárskym 
cechom, nechýbali ani stále expozície, prezentácia mestskej časti v Račianskom chotári a koncerty 
dychovej hudby pred bývalým družstevným domom Račan. V  súťaži o Rád račianskej varešky 2016 sa 
hodnotilo 12 koláčov a aj v tomto ročníku sa potvrdilo, že do súťaže sa zapája čoraz viac mladých 
gazdiniek. Súčasťou hodov bolo aj stavanie mája pred kultúrnym strediskom Impulz a v parku  
J. M. Hurbana a v spolupráci so ZUŠ na Vrbenského ul.  a CVČ na Hliníckej ul. oslava Medzinárodného 
dňa tanca umením a pohybom „Pridaj sa k nám“. 
Račianske vinobranie 2016 prebiehalo za výnimočne teplého počasia. V tejto ešte letnej atmosfére 
prešiel ulicami Rače na úvod vinobrania po desiatich rokoch alegorický sprievod na čele s Bakchusom. 
Okrem členov račianskych organizácií a spolkov bolo v sprievode aj osem traktorov z Račianskeho 
vinárskeho spolku a dva alegorické vozy spoločnosti Villa Vino Rača, a.s. Sprievod mal veľký úspech 
a ohlas u návštevníkov, preto dúfame, že sa nám ho podarí zorganizovať aj v roku 2017. Programové 
pódiá boli tri – v amfiteátri, pred Nemeckým kultúrnym domom  a pódium Kaufland na Námestí A. 
Hlinku a prebiehal na nich  prebiehal bohatý a pestrý kultúrny program. V rámci sprievodného programu 
vinobrania sa uskutočnilo premiérové premietanie nového filmu o Rači „ Rača, miesto, kde sa dobre žije“ 
a pokrstená bola aj nová kniha receptov „Tradičné račianske špeciality“. Tieň a pokojnejšie prostredie 
poskytovali výstavy fotografií, obrazov, paličkovanej čipky, patchworku, plagátov vinobrania, vínových 
etikiet a zeleniny a ovocia.  
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Aktivity spolo čnosti Media Rača, spol. s.r.o. 
Spoločnosť Media Rača na základe Zmluvy o spolupráci opäť zabezpečovala počas celého roka 

reklamu a prezentáciu mestskej časti Bratislava-Rača, jej projekty, dohodnuté kultúrno–spoločenské  

a športové podujatia, tradície, činnosti a aktivity. Na podporu propagácie Rače a jej kultúrnych tradícií 

dokončila videodokument o Rači, ktorý bol odvysielaný počas Vinobrania.  

Ďalej zabezpečila účasť reklamných partnerov a sponzorov na projektoch a vybraných podujatiach, 

realizáciu, obsadenie a chod Račianskeho chotára počas hodov a vinobrania, ceny do súťaží, darčeky 

deťom pri organizovaní Dňa detí, zabezpečenie mikulášskych balíčkov so sladkosťami v spolupráci  

s podnikateľskou obcou na vítanie Mikuláša, kompletnú medializáciu vybraných akcií, nielen  
v lokálnych, ale aj regionálnych a celoslovenských médiách. Aj v roku 2016 sa zaslúžila o zatraktívnenie 

Račianskeho vinobrania formou zabezpečenia tretieho pódia Kaufland - plne prefinancovaného 

reklamným partnerom s programom na kruhovom objazde, ktoré u návštevníkov opäť zaznamenalo 

veľký úspech. Zabezpečila aj ceny do súťaží na Hodoch a Vinobraní na všetkých pódiách, ceny do 

tomboly na Račištorfskom bále, vrátane tlače plagátov, bilboardov, lístkov a iných potrebných 

propagačných materiálov. Na Račištorfskom bále opäť financovala hlavný bod programu - Mirror 
family show. Spolupracovala aj na podujatiach Krištáľové krídlo, či Račiansky polmaratón. V rámci jej 

vlastnej činnosti pokračuje v prenájme reklamných a mediálnych plôch, ale aj vo vývoji, rozširovaní  

a predaji račianskych suvenírov. Suveníry sú používané buď ako upomienkové predmety, alebo ako 

darčeky pre priateľov a ľudí žijúcich za hranicami račianskeho chotára, prípadne v zahraničí a ľudia si 
ich môžu kúpiť vo vyhradených časoch v Obecnom dome na Alstrovej 249, alebo aj priamo z domu  
cez eshop. Pre tieto potreby sme zriadili nový eshop na www.suveniryraca.sk. 
Partnerské mestá, spolupráca 
Mediálne a marketingové oddelenie spolupracuje s referátom kultúry pri propagácii jednotlivých 

kultúrnych a športových akcií a aj pri zabezpečovaní najvýznamnejších kultúrno – spoločenských akcií 

ako sú Račianske hody, Račianske vinobranie, Račištorfský bál a Vianočné trhy. Referát marketingu 
stojí za vznikom ďalšieho nového projektu - výlet za vinárskymi zážitkami do pivníc Františka 
Lotrinského - manžela Márie Terézie, ale aj za ďalším ročníkom výletu občanov do partnerského 
mestečka Gols, či lyžovačkou do Stuhlecku. Koncom júla sme v spolupráci s Račianskym 
vinohradníckym spolkom organizačne zabezpečili aj príchod Oldtimer traktor tour klubu do Rače  
pred Nemecký kultúrny dom a pre miestne senior kluby sme v sále NKD zorganizovali premietanie 
nového filmu o Rači. 

Referát marketingu stojí nielen za udržiavaním partnerskej spolupráce so zahraničím, ale v priebehu 

roka zabezpečuje a organizuje výlety do týchto krajín. V roku 2016 sme organizovali výlet  

do neďalekého rakúskeho Gols a poľskej Morawice. Okrem udržiavania existujúcich partnerstiev sme 

v kontakte s gruzínskou Račou, partnerskými mestami Starým městem pod Landštejnem a Privernom. 
Novinkou bola v priebehu roka spolupráca  s novým partnerom z Californie na náučnom seminári na 
podporu výučby anglického jazyka pre  učiteľov našich základných škôl a základných škôl partnerskej 
Morawice, ktorý sa konal na pôde základnej školy na Tbiliskej ul. 

V rámci podpory regionálnych združení sa mestská časťvýdavkami podieľala na Festivale Frankovky 
modrej na Primaciálnom námestí a Festivale Frankovky modrej v Rači, ktorý organizoval Račiansky 
vinohradnícky spolok v Červenej  lisovni.  
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Z výdavkov podprogramu Made in Rača sa financovali výdavky na získavanie a spracovanie podkladov 
pre knihu „Tradičné  račianske špeciality“ a tlač Kalendára na rok 2017. 

Program 3 Interné služby  

predstavuje rozsiahlu oblasť starostlivosti o jednotlivé budovy, ktoré slúžia na zabezpečovanie 
samosprávnych funkcií, resp. budov, ktoré svojím prenajímaním prinášajú príjmy do rozpočtu a súbor 
podporných služieb v rámci činnosti miestneho úradu. Výdavky programu 3 tvorili 10%  z objemu 
celkových bežných výdavkov. Členenie výdavkov na jednotlivé budovy prispieva k ich adresnosti  
a vytvára predpoklady k zefektívneniu ich prevádzky. Najväčšiu položku z výdavkov na budovy tvoria 
výdavky na energie /plyn, teplo, elektrická energia, vodné, stočné/, spolu v tomto programe cca 190 tis. 
€ / klesajúca tendencia, oproti r. 2014 -15 tis. €, oproti r. 2015 – 2 tis. €/ a ďalších 49 tis. € predstavujú 
výdavky na stočné dažďovej vody z verejných priestranstiev a verejných budov. Výška investovaná  
do údržby a opráv budov a zariadení /dodávateľským spôsobom/ bola v uplynulom roku 13 tis. €. 
Prebehlo kompletné maľovanie interiéru budovy Krasňanskej besedy, na ubytovni sa odstránila havária  
na vodovodnom potrubí, ktorá spôsobila zatekanie steny, v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. sa 
pokračovalo vo výmene podláh v priestoroch ambulancií, prišlo k úprave vstupných bezbariérových 
nájazdov a montáži zábradlia. V budove zdravotného strediska na Hubeného ul. sa uskutočnila úprava 
pivničných priestorov, výmena radiátorových ventilov a opava vstupnej brány. V budove na Kubačovej 
ul. sa realizovala čiastočná výmena pokazenej klimatizačnej jednotky. 
Rekonštrukciou v r. 2016 prešlo stravovacie zariadenie na Plickovej ul., pričom z bežných výdavkov bol 
dokúpený nový inventár /stoly, stoličky, príborníky, vybavenie šatní pre zamestnancov/ v sume  
3.653,- €. 
Na budovách a zariadeniach boli vykonané periodické odborné prehliadky a   odborné skúšky VTZ 
plynových a tlakových zariadení, odborné skúšky elektrických rozvádzačov, elektrických zariadení, 
prenosných a neprenosných elektrických spotrebičov, revízia elektroinštalácie v nebytových priestoroch 
na Peknej ceste,  hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov, komínov a dymovodov, náklady na ktoré 
dosiahli výšku 6.711.- €. Na účty správcov, ktorí vykonávajú správu budov, v ktorých máme 
spoluvlastnícke podiely, bolo  zaslaných 48 tis. €, boli zhotovené  znalecké posudky, geometrické plány 
a energetické certifikáty spolu vo výške 10.173,- €.  
V podprograme právne služby boli čerpané rozpočtované prostriedky na úhradu odmeny v zmysle 
zmluvy. Mestská časť sa pri komplikovaných majetkových súdnych sporoch dáva zastupovať externou 
advokátskou kanceláriou. Zazmluvnená advokátska kancelária okrem iného zastupovala mestskú časť  
v súdnom konaní o náhradu škody vzniknutú podľa názoru navrhovateľa (IN VEST s. r. o.) nesprávnym 
úradným postupom v konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo výške 1.979.057,96,- € s príslušenstvom. Spor 
mestská časť vyhrala.  
Od 06.05.2015 zazmluvnená advokátska kancelária vykonáva bezplatnú právnu poradňu pre občanov 
s trvalým alebo prechodným pobytom v MČ Bratislava-Rača. Poradňa funguje každú prvú a tretiu stredu 
v mesiaci v čase od 15 do 17 hodiny. V roku 2016 sa uskutočnilo 23 právnych poradní, ktoré navštívilo 
celkovo 85 občanov so svojimi právnymi problémami. Najčastejšie sa poskytuje právne poradenstvo  
vo veciach exekúcií, v majetkovoprávnych veciach, dedičských veciach, zmluvných veciach. 
V priebehu roka 2016  sa zabezpečovala činnosť registratúry v súlade s ustanoveniami zákona  
č. 395/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. V priebehu roka bolo  zabezpečené vyhľadávanie spisov 
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a projektovej dokumentácie podľa potrieb oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku, 
správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva, ako aj občanov MČ Bratislava-Rača.  
Podprogram obecný informačný systém zahŕňa bežné prevádzkové a servisné náklady: aktualizácie 
všetkých používaných spravovaných softvérov (vrátane servisnej zmluvy Standard pre informačný 
systém ISS CORA GEO),  náklady na prevádzku kopírovacích strojov, tonery do lokálnych tlačiarní, 
SMS kredit. V oblasti hardvéru boli obstarané 4 nové PC zostavy HP, zakúpený  nový výkonný skener 
Brother PDS-5000Z používaný na skenovanie všetkej došlej pošty v podateľni, v hlavnom serveri bola 
rozšírená disková a pamäťová kapacita, vymenené boli pevné disky v kamerovom serveri. Zakúpená 
bola prenosná exteriérová audiosúprava THE BOX MBA120W.  
V oblasti softvéru bol obstaraný a uvedený do prevádzky informačný systém Clavius do knižnice na 
Žarnovickej ul., multilicencia OCR softvéru ABBY Recognition server pre konverzie skenovaných 
dokumentov do editovateľného formátu, bezpečnostné riešenie (nový firewall a mailserver) KERBER 
od spoločnosti SOMI a nová digitálna ortofotomapa MČ s obdobím snímkovania 3/2016. 
Realizované bolo bezdrôtové prepojenie budovy úradu na Alstrovej ulici s Amfiteátrom v Knižkovej 
doline, pokrytie areálu Amfiteátra wifi internetom, inštalovaný kamerový systém v priestoroch 
amfiteátra s prepojením na mestskú políciu. 
V podprograme autodoprava sú výdavky na osobné motorové vozidlá – pohonné hmoty, náhradné diely, 
opravy a prehliadky periodické a neperiodické, poplatky za technické a emisné kontroly a výdavky  
na zákonné a havarijné poistenie osobných aj nákladných motorových vozidiel. 

Program 4 Služby občanom  

predstavuje výdavky na zabezpečovanie konkrétnych samosprávnych činností, resp. preneseného 
výkonu štátnej správy. Sú to predovšetkým osobné výdavky, ale aj potrebné výdavky na tovary a služby, 
pričom najväčšiu položku napr. pri stavebnom úrade tvorí poštovné vo výške 8.850,- €, čo je nárast 
oproti predchádzajúcemu roku o 3 tis. €. Ďalšie výdavky sú za službu poskytovania poradenstva v oblasti 
stavebného práva a riešenia priestupkov  /4.800 €/. Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy 
sú nepostačujúce /53.723,- €/ a mestská časť ich dofinancováva z vlastných prostriedkov. Ich vývoj za 
ostatné tri roky dokumentuje nasledovná tabuľka: 

Tab. č. 6 

oblasť 2014 2015 2016 

činnosť školského úradu 12 861,00 € 13 100,00 € 13 648,00 € 

činnosť stavebného úradu, 
vrátane špeciálneho SÚ 19 530,19 € 19 708,27 € 19 980,77 € 

Matrika 11 158,85 € 11 477,10 € 11 818,38 € 

ohlasovňa pobytov 6 622,44 € 6 682,83 € 6 832,23 € 

životné prostredie, ochrana 
prírody, vodná správa 1 414,25 € 1 425,77 € 1 444,12 € 

SPOLU: 51 586,73 € 52 393,97 € 53 723,50 € 

Činnosť oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku dokladuje vydaných 10 rozhodnutí  
o umiestnení stavby, 126 rozhodnutí /stavebných povolení, zmien stavieb pred dokončením, rozhodnutí 
o zmene účelu využitia, dodatočných povolení stavieb, odstránenie stavieb/, 74 kolaudačných 
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rozhodnutí, 35 rozhodnutí o povolení reklamných zariadení, 138 ohlásení stavebných úprav, 
udržiavacích prác a drobných stavieb, 278 územnoplánovacích informácií a 110 rozhodnutí o pridelení 
súpisného čísla a potvrdení o pridelení súpisného čísla. 
Na matričnom úrade bolo vykonaných 625 matričných úkonov /nárast +25/ – napr. 114 sobášov /nárast 
+30/, 55 úmrtí /úbytok -21/, narodenie /2/, vydané druhopisy matričných dokladov/163/, vydané 
potvrdenia z matričnej evidencie /129/, zápisy do osobitnej matriky /42/, dodatočné zápisy /120/ a pod. 
Pracovníčka matriky /a zastupujúca/ v priebehu roka 2016 uskutočnili v osvedčovacích knihách 2214 
zápisov týkajúcich sa osvedčenia podpisov a 1223 zápisov týkajúcich sa osvedčenia listín. 
Referentka ohlasovne pobytov zabezpečuje presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva v našej 
mestskej časti. V systéme Regob je za rok 2016 zaznamenaných 2.828 úkonov spojených s trvalým 
pobytom a 787 úkonov spojených s prechodným pobytom. Do evidencie bolo zapísaných aj 311  
novonarodených detí. Ďalšiu časovo náročnú agendu tvoria dopyty od oprávnených subjektov, najmä  
od exekútorov, sociálnej a zdravotných poisťovní a polície, ktorých bolo v r. 2016 až 875. 
V podprograme Trhoviská evidujeme výdavky na prevádzku tržnice na Rustaveliho ulici, vrátane mzdy 
na jedného pracovníka, ktorý okrem iných činností má na starosti aj prevádzku tržnice a komunikáciu 
s nájomcami. Príjmy z nájomného za trhové miesta a stánky v r. 2016 dosiahli výšku  7.645,- €, pričom 
pokryli okrem výdavkov na tovary a služby aj časť osobných nákladov. 
V podprograme Občianske obrady sú výdavky na personálne a materiálové zabezpečenie sobášov resp. 
iných občianskych obradov. Na miestnom úrade bolo v r. 2016 zosobášených 86 párov /oproti 
predchádzajúcemu roku +35/. 

V programe 5 Bezpečnosť 

je zaradený podprogram Kamerový systém, v rámci ktorého boli účtované finančné prostriedky 
na prevádzkové náklady súvisiace s prevádzkou 9 kamier rozmiestnených na frekventovaných miestach 
na území Rače, ktoré majú monitorovaním verejných priestranstiev prispieť k zvýšeniu bezpečnosti 
a ochrane majetku.  Kamerový server je umiestnený v priestoroch Okrskovej stanice Mestskej polície 
Bratislava-Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11, kde je k dispozícii nepretržitá  24-hodinová služba. Žiaľ, 
spôsobenou krádežou a vandalizmom, mestská časť o dve z týchto kamier prišla. 
V rámci podprogramu Civilná ochrana sa realizujú činnosti vypracovávanie plánovacej dokumentácie, 
napĺňanie informačného programu MH SR – EPSIS, zabezpečenie úloh a školení určených členov 
krízového štábu, zamestnancov a vedúcich a zástupcov výdajní odberných oprávnení bez finančných 
nákladov. Finančné prostriedky boli použité na drobný nákup spotrebného materiálu. Výdavky  
na dohody o vykonaní práce pre skladníkov materiálu CO sú v plnej výške refundované okresným 
úradom. 
Finančné prostriedky v rámci podprogramu Ochrana pred požiarmi sú rozpočtované na preventívne 
činnosti realizované na podnet a v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom, pričom v priebehu 
roka sa takéto aktivity neuskutočnili. Drobný nákup bol realizovaný za účelom osadenia výstražných 
tabúľ. 

Program 6 Odpadové hospodárstvo 

predstavuje výdavky na zhodnotenie a likvidáciu objemného komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu zo zberného dvora, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného 

pôvodu kompostovaním a odstraňovanie nelegálnych skládok. Celkovo bolo z našej mestskej časti  

za r. 2016 vyzbierané a vyvezené na ďalšie zhodnotenie a likvidáciu 249,04 ton objemného komunálneho 
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odpadu, 77,12 ton drobného stavebného odpadu a do kompostárne vo Svätom Jure bolo odovzdané 

849,65 ton biologicky rozložiteľného zeleného odpadu. Oproti roku 2015 bol objem vyzbieraného 
a odovzdaného zeleného odpadu vyšší o479 ton, čo predstavuje nárast o 129%. V roku 2016 bol na 

území mestskej časti odstránený odpad uložený v rozpore so zákonom o odpadoch (nelegálne skládky) 

z 19 lokalít. Celkovo bol zlikvidovaný odpad uložený v rozpore so zákonom v objeme 301,58t. 
Z celkových výdavkov na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu vo výške 50.712 €, bola časť 
krytá poskytnutou dotáciou z Enviromentálneho fondu vo výške 33 tis. €. 

V rámci programu 7 Komunikácie 

boli dodávateľským spôsobom na území našej mestskej časti  plánovane z vlastných zdrojov opravené 
komunikácie v hodnote 42.039,- €.  
Rozsah prác predstavoval celoplošnú výmenu asfaltového povrchu ďalšej časti komunikácie Alstrova  
od Sadmelijskej ul. po Vtáčikovu ul. ulicu v rozsahu 1356 m2, komunikácie na Hagarovej ul. v časti od 
podjazdu pri pošte po výjazd na Kadnárovu ul. v rozsahu 540 m2 a časť komunikácie na Strelkovej ul. 
pri výjazde na Kadnárovu ul.  BSK z vlastných prostriedkov realizoval celoplošnú opravu Stupavskej 
ulice v rozsahu 3.187 m2. 
Oprava výtlkov prebehla na uliciach Dopravná, Barónka, Závadská, Mudrochova, Cígeľská, Výhonská, 
Sadmelijská, Oráčska, boli opravené prepadávajúce sa dlažobné kocky na Oblačnej ulici a upravené 
chodníky na Detvianskej a Žarnovickej ulici, celoplošne upravené vjazdy k objektu kultúrneho strediska 
Impulz, k stobytovke a k rušňovému depu na Dopravnej ul. v celkovej výmere 685,5 m2.  
V priebehu roka bola urobená bezbariérová úprava chodníkov na prechodoch pre chodcov na ulici Na 
pasekách, Mudrochova, Plickova, Kadnárova, kde bol sponzorsky vybudovaný aj chodník v zelenom 
páse, v objeme prác 12 tis. €. 
Z výdavkov v podprograme Dopravné značenie bolo uskutočnené zjednosmernenie ulíc Alstrova 
a Novohorská, vyznačenie jazdy cyklistov v protismere na Alstrovej ul., osadenie dopravných zrkadiel 
na Alstrovej, Sadmelijskej a Stolárskej ul. a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia  
na komunikáciách v správe MČ Bratislava-Rača podľa potreby v celkovej výške 4.634,- €. 
Uličné vpusty boli vyčistené na uliciach Hagarova, Koľajná a Závadská v celkovej hodnote 9.583 €. 

Program 8 Vzdelávanie 

je objemom rozpočtovaných bežných prostriedkov najväčší program takmer 51%/  a zahŕňa 
zabezpečenie činnosti na 8 rozpočtových organizácií z viacerých zdrojov. Zabezpečenie výchovy 
a vzdelávania na základných školách ako  prenesených kompetencií z prostriedkov štátneho rozpočtu 
a zabezpečenie výchovy a vzdelávania v materských školách a zabezpečenie činnosti školských klubov 
a školských jedální ako originálnych kompetencií z prostriedkov samosprávy a z príspevkov rodičov  
na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkou týchto zariadení. Súčasťou tohto programu sú 
aj výdavky na činnosť školského úradu, ktoré sú čiastočne vykryté dotáciou /13.648.- €/, v rámci ktorých 
evidujeme aj dotácie poskytnuté v zmysle VZN MČ Bratislava-Rača č. 4/2011 pre oblasť školstva  
vo výške 2.000.- €. Časť výdavkov na tovary a služby je krytá tzv. vlastnými príjmami, ktoré tvoria 
zákonné poplatky rodičov, príjmy z prenájmu priestorov, réžia za stravné. Tieto prostriedky sa používajú 
dvomi spôsobmi, časť sa vracia priamo na rozpočtové organizácie a používa sa na bežné tovary a služby 
a časť zostáva u zriaďovateľa a používa sa na opravy a údržbu budov školských zariadení. Z vlastných 
príjmov, ktoré boli súčasťou rozpočtu mestskej časti boli zakúpené zariadenia do výdajne stravy 
/umývačka riadu, výdajný pult/, zakúpené a namontované dvere na prízemí, búranie betónových múrov, 
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všetko v MŠ ul. Barónka, ďalej vykonaná oprava osvetlenia v  školskej kuchyni a oprava vonkajšieho 
múrika v MŠ Gelnická ul.,  zakúpené gastrozariadenia /univerzálny robot, gastronádoby/ do školskej 
kuchyne v ZŠ Tbiliská ul. Celková hodnota týchto prác bola 8.590 €. 

Spoločne z výdavkov na služby bolo vykonávané kosenie a údržba zelene v areáloch materských škôl, 
vymenený piesok v pieskoviskách, vykonaná deratizácia priestorov, odborné prehliadky a skúšky 
elektrických a plynových zariadení, opravy a tlakové skúšky hasiacich prístrojov vo všetkých 
materských školách, vykonané čistenie a odstránenie havarijného stavu kanalizácie v MŠ ul. Barónka 
a Cyprichova ul., všetko spolu vo výške 20.301 €. 
Z výdavkov určených na veľké opravy na školských zariadeniach boli finančné prostriedky použité  
na opravu zvislej hydroizolácie muriva na MŠ Cyprichova ul. /7.754 €/, na rozsiahlu opravu 
vzduchotechniky v školskej kuchyni MŠ Cyprichova ul. /7.057 €/, na opravu priemyselnej drvičky 
v školskej kuchyni ZŠ Tbiliská ul.  a na ďalšie vyvolané práce súvisiace s rekonštrukciou MŠ ul. 
Barónka, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie – odstránenie havarijného stavu kanalizácie 
/7.797 €/, odstránenie starého kontajnerového stojiska /728 €/, maľovanie hospodárskeho pavilónu 
/1.095 €/ a upratovacie a čistiace práce /2.451 €/, výdavky celkom boli vo výške 26.910 €. 
Hospodárenie rozpočtových organizácií tvorí samostatnú časť záverečného účtu. 

Program 9 Šport 

Cieľom aktivít, ktoré mestská časť vyvíja na úseku športu je motivovať čo najširšiu vrstvu obyvateľstva 
k pohybu a aktívnemu využitiu voľného času. 
Aj počas roka 2016 mestská časť  zorganizovala veľké množstvo športových podujatí miestneho 
a regionálneho charakteru a spolupodieľala sa na organizácii podujatí celoslovenského  
či medzinárodného významu. Najmasovejším športovým podujatím bol jubilejný  5. ročník Račianskeho 
polmaratónu a Račianskej desiatky, ktorý si už zabezpečil pevné miesto v bratislavskom bežeckom 
kalendári, a na štarte v hlavnej súťaži  stálo 288 pretekárov. Súčasťou podujatia boli aj detské behy 
s niekoľkými desiatkami bežeckým nádejí. Najväčším medzinárodným športovým podujatím, ktoré 
mestská časť Bratislava-Rača organizuje v spolupráci so Stolnotenisovým zväzom je medzinárodný 
turnaj Slovak Kadet Open, na ktorom sa v roku 2016 zúčastnilo 23 krajín z celého sveta. Z  množstva 
športových podujatí pre školopovinnú mládež bola tradične najvýznamnejšia Račianska medziškolská 
olympiáda, ktorej sa zúčastnili žiaci všetkých račianskych škôl a na otvorení sa pravidelne zúčastňujú 
významní športovci Slovenska, tentokrát mladí hokejisti Slovana Bratislava. Najvýznamnejším 
športovým podujatím počas Račianskych hodov je tradičné charitatívne cyklistické podujatie Račianska 
časovka – memoriál Rafaela Krampla, určené pre širokú verejnosť a všetky vekové kategórie. Svoje 
miesto medzi športovými podujatiami má aj medzinárodný futbalový turnaj Memoriál Miloša 
Sedramača, ktorý sa organizuje ako sprievodné podujatie počas Račianskeho vinobrania. Bežecké 
preteky Memoriál Janka Jakubca a Beh ulicami Rendezu sa tiež tešili obľube  bežcov všetkých vekových 
kategórii. MČ Bratislava–Rača v spolupráci s rôznymi športovými klubmi a združeniami prispela 
organizačne a vecne k organizácii mnohých turnajov a športových akcií. 
Najväčšiu časť výdavkov tvoria poskytnuté dotácie v zmysle VZN MČ Bratislava-Rača č. 4/2011, 
pričom bolo podporených celkovo 26 športových klubov alebo projektov v celkovej výške 35.000.-  €. 
Mestská časť spravuje tri multifunkčné miniihriská, výdavky predstavujú mzdové prostriedky na 
správcov objektov a výdavky na drobné opravy a materiál. 
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Program 10 Kultúra  

okrem výdavkov na samotné kultúrne a spoločenské akcie obsahuje prevádzkové výdavky na tri budovy 
kultúrnych zariadení /NKD, KS Žarnovická, KS Impulz/, v ktorých prebieha kultúrna a osvetová 
činnosť, výdavky na prevádzku knižnice, amfiteátra, na starostlivosť o kultúrne pamiatky.  
Prevádzkové výdavky na kultúrnu infraštruktúru, pod ktorou vedieme budovy kultúrnych zariadení, 
tvoria  57% z celkových výdavkov na  program Kultúra. Centrom kultúrneho, spoločenského 
a osvetového diania bol Nemecký kultúrny dom, ktorý pokračoval v budovaní svojho dobrého mena. 
Okrem bežných prevádzkových nákladov boli za finančnej spoluúčasti Račianskeho vinárskeho spolku 
zrekonštruované  sociálne zariadenia v priestoroch bývalej vinárne, ktoré slúžia najmä počas akcií 
uskutočňovaných v Červenej lisovni. Do priestorov Červenej lisovne bola zároveň položená nová 
drevená podlaha, na čiastočné financovanie ktorej sme získali dotáciu zo zdrojov BSK. Z ďalších prác 
boli osadené uzamykateľné dvere, ktoré umožňujú využívať priestory bývalej vinárne ako skladové 
priestory, zrealizovalo sa oddelenie technickej časti na 3. nadzemnom podlaží uzamykateľnými 
mrežovými dverami, zrepasovali sa všetky stoly, vymenili sa filtre do reflektorov na rampe nad 
javiskom, prebehla výmena bezdrôtových mikrofónov. S pribúdajúcimi prenájmami priestorov je 
priamoúmerná aj rýchlosť opotrebovania hnuteľného aj nehnuteľného majetku. Parketová podlaha bola 
kompletne zrekonštruovaná v r. 2014 a dnešné opotrebenie už pomaly dosahuje úroveň pred 
rekonštrukciou. Výška nákladov na tieto opravy vrátane bežnej údržby dosiahla výšku 18.822 €. 
V priebehu roka bol schválený prenájom časti  pivničných priestorov, pri tejto príležitosti nájomca 
zrealizoval novú elektrickú prípojku so samostatným elektromerom a osvetlenie. Príjem z prenájmov 
NKD bol vo výške 18.310 €.  
V kultúrnom stredisku Žarnovická sídli knižnica, priestory využíva aj Denné centrum seniorov Rača 
a ostatné priestory strediska slúžia na drobnú klubovú činnosť (Klub paličkovanej čipky, 
Patchworkársky cech, výučba jogy, záhradkári), prípadne prenájom. Mestská časť v týchto priestoroch 
prevádzkuje výtvarný krúžok pre deti, klub matiek s deťmi, bol vytvorený priestor pre kurzy angličtiny. 
Na sále kultúrneho strediska pripravilo oddelenie kultúry podujatie Živé čítanie - recitácia a čítanie 
z básnických zbierok Žofie Fridrichovej. Počas roka 2016 sa v stredisku vymenili podlahové krytiny 
v šiestich miestnostiach a doplnilo sa vybavenie spoločnej kuchyne na prízemí zakúpením inventáru. 
Príjem z prenájmov bol vo výške 2.993 €. 
Miestna knižnica Rača, ktorá sídli v kultúrnom stredisku Žarnovická ul. eviduje za rok 2016 počet 
aktívnych dospelých čitateľov 288 a detských aktívnych čitateľov 106, ktorí služby knižnice využili 
celkom 1991 krát. Nových čitateľov sa zapísalo 44 dospelých a 39 detí. V apríli a v októbri 2016 
usporiadala knižnica burzu kníh z vyradených titulov, ktorá sa stretla s pomerne dobrým ohlasom, počas 
nej sa predalo 364 titulov s výnosom 182 €. Tieto prostriedky boli použité na nákup novej literatúry do 
knižnice. Knižnicu v uplynulom roku navštívili v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti aj deti z MŠ ul. 
Gelnická, Plickova ul. a ul.  Barónka a žiaci 2. - 4. ročníka ZŠ Jána de la Salle. Oboznámili sa s prácou 
v knižnici, jej poslaním a knižničným fondom. Mnohí z nich sa na základe tejto návštevy zapísali ako 
noví čitatelia. V knižnici prebehla čiastočná elektronizácia, bol zakúpený počítačový program  
na evidenciu a pohyb knižničného fondu, čo znamená uľahčenie práce knižničného pracovníka 
a jednoduchšie výpožičky a služby čitateľom. Obnovil sa  inventár – koberce v detskom oddelení 
a v kancelárii, v študovni nový stolík s kreslami a v pracovnej časti nové kreslá a stoličky. Do knižnice 
a do KS Impulz boli v roku 2016 zakúpené knihy a časopisy v hodnote 889 €. 
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V kultúrnom stredisku Impulz prebieha klubová a záujmová činnosť, je využívané na prenájmy, 
usporadúvanie rôznych spoločenských akcií a oddelenie kultúry tam pripravilo počas roka 2016 viaceré 
príležitostné podujatia hlavne pre deti - divadelné predstavenia, farbičkový koncert, Deň detí, šarkaniádu 
v areáli ihriska Sklabinská, lampiónový sprievod, privítanie Mikuláša a iné. V priebehu roka sa 
zrealizovala kompletná oprava vonkajšieho schodiska a oprava betónových výtlkov pred budovou 
kultúrneho strediska, tiež oprava plynového kotla a výmena všetkých ventilov na radiátoroch. Príjem  
z prenájmov bol 1 293 €. 
Krasnianska beseda slúži hlavne pre Denné centrum seniorov Krasňany, ktorého členovia sa tam 
stretávajú pravidelne trikrát do týždňa. Okrem toho priestory strediska využívajú na svoju činnosť ZO 
Jednoty dôchodcov, ZO SZTP a šachový klub. Krátkodobo je využívaný hlavne na prenájom pre schôdze 
bytových spoločenstiev, príjem z prenájmov bol 315 €. V roku 2016 bolo stredisko kompletne 
vymaľované. 
Po ukončení  rekonštrukcie amfiteátra, sa v prvom štvrťroku  dokončovali práce, ktoré neboli predmetom 
projektovej dokumentácie – osadenie elektrorozvádzačov, montáž zábradlia podľa požiadaviek hygieny, 
oprava brán a plota, montáž odvodňovacích žľabov, oprava a náter stožiarov. Amfiteáter bol slávnostne 
otvorený počas račianskych hodov a bol požehnaný predstaviteľmi oboch cirkví. 
Z finančných prostriedkov určených na obnovu kultúrnych pamiatok bola demontovaný a odvezený  
na umelecko-remeselnú obnovu kamenný kríž na ul. Pri vinohradoch.   
V oblasti kultúra boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 4/2011 šestnástim žiadateľom v celkovej 
výške 5.000 €. 
Počas roka 2016 oddelenie kultúry zorganizovalo v rámci svojej činnosti viac ako 92 kultúrno - 
spoločenských, príležitostných a sviatočných  podujatí. Tanečný maratón odštartoval v Nemeckom 
kultúrnom dome X. Račištorfský bál, ktorého podtitul „v objatí lesku“ naznačoval, že ide o jeho jubilejný 
ročník, ktorý sa niesol v slávnostnom šate. Po prvý krát stoličky na bále zdobili návleky a mašle, čo 
dodalo bálu punc noblesy. V NKD sa tancovalo a zabávalo po celý rok na nedeľných tanečných 
zábavách, počas ktorých sa hostia prostredníctvom kvízu „ Naše Slovensko od A – Z“ oboznamovali 
s reáliami Slovenska a za správne odpovede boli odmeňovaní. Tradičná Babská tanečná zábava ukončila 
fašiangové obdobie aktom pochovania basy, ktorý prebehol pod taktovkou pedagógov a žiakov ZUŠ na 
Vrbenského ul. Hudba v NKD znela aj na podujatiach venovaných sviatku MDŽ v programe s Majou 
Velšicovou a Norou Blahovou, Dňa matiek v pásme „ Zahrajte husličky pre všetky mamičky“ v podaní 
žiakov a pedagógov ZUŠ na Vrbenského ul. a počas koncertu Marcely Laiferovej, ktorý sa konal pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším. Takmer pravidelne sa každú druhú nedeľu v NKD dome konali 
detské divadelné predstavenia. Tematika detských predstavení bola zameraná na konkrétne obdobie 
a zvyklosti v danom mesiaci. Deti zaujali bábkové aj interaktívne divadlá a detské hudobné koncerty. 
V období fašiangu bola pripravená  klauniáda spojená s karnevalom, deti prišli v krásnych maskách,  
za ktoré boli odmenené. V apríli pobavilo podujatie pre celé rodiny Deň bláznov a vtákov, deti ale aj 
rodičia šantili a súťažili so šašom FIFOM a Vierkou. Na jeseň sa v spolupráci s miestnym tanečným 
klubom konala Halloween H&T party, vyrezávali sa tekvice a podujatie ukončil pochod 
v „strašidelných“ maskách. V decembri bolo pripravené predstavenie O deduškovi Mrázikovi. Detské 
divadelné a interaktívne podujatia radi navštevovali rodiny s deťmi a taktiež starí rodičia, ktorý 
obdivovali najmä pôvodné bábkové divadlá. Každý druhý pondelok v mesiaci bol v NKD vyhradený 
pre milovníkov večerných divadelných predstavení v rámci Divadelných pondelkov. Pozvanie 
účinkovať prijali amatérsky herci, profesionáli, študenti, ale aj seniori z Petržalky. Počas humorných 
predstavení ochotníckych divadiel si diváci zaspomínali na časy minulé, riešili rodinné a susedské 
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zápletky. Atmosféru Prvej republiky do Nemeckého kultúrneho domu prinieslo nezávislé profesionálne 
Divadlo oProti. Nádherný príbeh o živote troch pánov odohrali profesionálny herci, ktorý pravidelne 
svoje hry skúšajú v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu. Tematicky v októbri pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším Seniori z Petržalky odohrali predstavenie „Páračky - Drápačky“. V závere roka 
Vajnorské ochotnícke divadlo pripomenulo známe Silvestrovské cabaret revue. Na jeseň sa v exteriéri 
NKD konal prvý ročník podujatia Jablkové hodovanie, ktorého garantom je BSK a Malokarpatské 
osvetové stredisko. Miestne spolky, školy a občania si pripravili a predávali výrobky z jabĺk, 
vyhodnotila sa súťaž o najväčšie jablko a zapojili sa aj deti z Krúžku tvorivých dielní na Žarnovickej 7. 
Podujatie malo veľký úspech a oddelenie bude v organizácii podujatia pokračovať aj ďalším ročníkom. 
Predvianočné obdobie spríjemnili tradičné trojdňové Vianočné trhy na parkovisku pred NKD spojené  
s návštevou Mikuláša. Krásny vianočný program si pripravili deti z materských škôl v pôsobnosti MČ 
Rača, ZUŠ Vrbenského a členovia speváckeho súboru Račan. V interiéri NKD Klub železničných 
modelárov Bratislava pre deti pripravil Výstavu modelov - História železnice v Rači. Krásne osvetlený 
Nemecký kultúrny dom a rozsvietený vianočný stromček umocňovali atmosféru aj počas privítania 
Nového roku.  
Po výraznom úspechu v roku 2015 sa opäť konal predvianočný koncert v katedrále sv. Šebastiána v Krasňanoch. 
Známe klasické a vianočné piesne v  podaní svetoznámych umelcov Jolany Fogašovej a Miroslava Dvorského 
doprevádzaných orchestrom a zborom ZUŠ Vrbenského vytvárali zimomriavky. Aj tento krát mal koncert 
charitatívny rozmer, dobrovoľné vstupné bolo vyzbierané vo výške 754 eur. Atmosféru vianočných sviatkov 
umocnilo vianočné osvetlenie v uliciach Rače, Krasnian a Východného v hodnote 4 950 €. 
Zrekonštruovaný amfiteáter v Knižkovej doline poslúžil ako vhodný priestor pre organizáciu podujatí 
Medzinárodný deň detí a Račianske kultúrne leto. Podujatia navštevovali celé rodiny s deťmi, boli 
spestrené množstvom sprievodných aktivít, zapojili sa  občianske združenie Mládež ulice, AMAVET – 
veda a technika, Krúžok tvorivých dielní Rača, Račiansky vinohradnícky spolok a i. Nechýbali stánky 
s občerstvením, nafukovacie atrakcie, súťaže, bohatý program a tombola. V rámci týchto podujatí mali 
možnosť prezentovať sa aj miestne talenty, či už skupiny alebo jednotlivci. Račianske kultúrne leto sa 
v mesiacoch jún až august konalo v kultúrnych strediskách a rôznych areáloch v MČ Rača - KS Impulz, 
amfiteáter- Knižkova dolina, areál Pod horárňou Krasňany, Park J. M. Hurbana. Už tradične sa 
v amfiteátri uskutočnilo festivalové podujatie Račiansky slnovrat a úspešnou novinkou leta bolo 
Račianske letné kino, ktoré premietalo počas piatich letných večerov. Súčasťou kultúrneho leta bol aj 
Promenádny koncert dychovej hudby, tradičný Anna bál v NKD a v závere leta podujatie Divadlo  
a tanec pod hviezdami. V Parku J. M. Hurbana v sprievode dychovej hudby prebiehali Oslavy 72 . 
výročia SNP. 
Na prvom poschodí Miestneho úradu Rača vystavovali počas roka svoje diela umelci zo združenia Art 
Villa Rača a začala sa spolupráca s Klubom sprievodcov mesta Pezinok. Na vernisážach sa návštevníci 
mohli stretnúť priamo s vystavovateľmi i výtvarníkmi, prípadne si zakúpiť aj niektorý z vystavených 
obrazov. Program bol podporený vystúpením detí zo ZUŠ Vrbenského. V spolupráci s materskými 
škôlkami MČ Rača v závere roka priestory miestneho úradu skrášlila výstava prác detí „Vianočný 
stromček očami detí“. 
Oddelenie kultúry počas celého roka spolupracuje s miestnymi záujmovými spolkami a krúžkami, 
Centrom voľného času Hlinická,  ZUŠ Vrbenského, DFS Vienok, speváckym súborom Račan, 
občianskymi združeniami a miestnymi materskými škôlkami a základnými školami. 
Návštevnosť na podujatiach svedčila o tom, že podujatia sú u obyvateľov  Rače obľúbené.  
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Podujatiami s nadregionálnym významom sú každoročne Hody a Vinobranie. Račianske hody 2016 sa 
po prvý krát konali v priestoroch vynoveného amfiteátra v Knižkovej doline na prelome apríla a mája. 
Počasie prialo a tak si mohli návštevníci hodov vychutnať pestrý kultúrny program, novinkou boli 
kreatívne tvorivé dielne pre deti a rodičov v spolupráci s Patchworkárskym cechom, nechýbali ani stále 
expozície, prezentácia MČ Rača v Račianskom chotári a koncerty dychovej hudby pred družstevným 
domom Račan. V  súťaži o Rád račianskej varešky 2016 sa hodnotilo 12 koláčov a aj v tomto ročníku 
sa potvrdilo, že do súťaže sa zapája čoraz viac mladých gazdiniek. Súčasťou hodov bolo minulý rok aj 
stavanie mája pred KS Impulz a v Parku J.M. Hurbana a v spolupráci so ZUŠ Vrbenského a CVČ 
Hlinícka oslava Medzinárodného dňa tanca umením a pohybom „Pridaj sa k nám“.   
Račianske vinobranie 2016 prebiehalo za výnimočne teplého počasia. V tejto ešte letnej atmosfére 
prešiel ulicami Rače na úvod vinobrania po desiatich rokoch alegorický sprievod na čele s Bakchusom. 
Okrem členov račianskych organizácií a spolkov bolo v sprievode aj osem traktorov z RVS a dva 
alegorické vozy spoločnosti Villa Vino Rača, a.s. Sprievod mal veľký úspech a dúfame že sa nám ho 
podarí zorganizovať aj v roku 2017. Programové pódiá boli tri – v amfiteátri, pred Nemeckým 
kultúrnym domom  a pódium Kaufland na Námestí A. Hlinku a počas troch dní na nich prebiehal bohatý 
a pestrý kultúrny program. V rámci sprievodného programu vinobrania sa uskutočnilo premiérové 
premietanie nového filmu o Rači „ Rača, miesto, kde sa dobre žije“ a pokrstená bola aj nová kniha receptov 
„Tradičné račianske špeciality“. Tieň a pokojnejšie prostredie poskytovali výstavy fotografií, obrazov, 
paličkovanej čipky, patchworku, plagátov vinobrania, vínových etikiet a zeleniny a ovocia.  
V roku 2016 príjem z predaja vstupeniek na kultúrne podujatia a z krúžkovej činnosti v kultúrnych 
zariadeniach  predstavoval 13.718.- €, spolu sme zaznamenali návštevnosť nami organizovaných 
kultúrnych podujatí v počte 6737 návštevníkov. 

Program 11 Prostredie pre život 

Do tohto programu sú zaradené činnosti spadajúce pod pojmy starostlivosť o verejnú zeleň, životné 
prostredie a čistenie verejných priestranstiev. Tieto činnosti sú zabezpečované vo vlastnej réžii 
prostredníctvom referátu čistoty na oddelení životného prostredia, ktoré vykonáva kompletnú zimnú 
údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, udržuje čistotu na verejných priestranstvách počas 
celého roka, údržbu a čistotu detských ihrísk, kosenie trávnatých plôch, výsadbu kvetín a drevnatých 
porastov verejnej zelene a pod.  
Druhá časť prác je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom, napr. deratizácia verejných priestranstiev, 
dopĺňanie a opravy mobiliáru. Z bežných výdavkov bol financovaný výrub suchých a nebezpečných 
drevín, drevín z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania obyvateľov, odborné ošetrenie 
redukčným a zdravotným rezom 487 ks stromov, vykonaná chemická ochrana 108 ks drevín pagaštanu 
konského jarným a letným postrekom. V roku 2016 bola spracovaná inventarizácia 540 ks stromov 
v areáloch materských a základných škôl a 354 ks stromov verejnej zelene. Výsledky inventarizácie sú 
zapracované aj v programe My trees, ktorého výstup je sprístupnený aj na verejnom portáli „stromy pod 
kontrolou“. V rámci mestského mobiliáru bolo vymenených 22 ks parkových lavičiek  za nové. V rámci 
údržby bolo repasovaných 44 ks verejných parkových lavičiek a 2 ks parkových stolov, taktiež bol 
obnovený náter na 15-tich parkových lavičkách. Na detských ihriskách v správe mestskej časti 
Bratislava-Rača bola začiatkom apríla  vykonaná hlavná ročná kontrola hracích prvkov a následne  
na základe výsledkov a odporúčaní z vykonanej hlavnej ročnej kontroly boli vykonané opravy 
poškodených hracích prvkov. V apríli bol tiež vymenený piesok na všetkých funkčných pieskoviskách 
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detských ihrísk v správe mestskej časti Bratislava-Rača. Taktiež bola vykonaná obnova náteru  
na lavičkách nachádzajúcich sa na všetkých detských ihriskách v správe mestskej časti. 
V rámci služieb pre majiteľov psov sme v roku 2016 udržiavali 46 košov na psie exkrementy vo všetkých 
lokalitách mestskej časti, kde boli pravidelne dopĺňané špeciálne vrecká na exkrementy. V priebehu roka 
bol doplnený jeden nový kôš v Knižkovej doline nad amfiteátrom, pri areáli detskej škôlky Gaštanko. 
Zabezpečilo sa nastriekanie zákazového textu na všetky chodníky v MČ Rača s cieľom obmedziť voľný 
pohyb psov.  
V rámci zabezpečovania čistoty na verejných priestranstvách sa osadilo 14 nových smetných košov 
v lokalitách Rustaveliho ulica, Kubačova ulica, Detvianska ulica, Čachtická ulica, ulica Hubeného, 
Dopravná ulica, Pekná cesta a taktiež sa zakúpilo 15 ks nových odpadkových košov s popolníkmi 
v hodnote 3.780,- Eur.   
V júni 2016 MČ realizovala opravu vodnej zdrže na Drozdovej ulici, ktorá slúži na zachytenie 
prívalových vôd tečúcich z vinohradov. V rámci protipovodňových opatrení Mestská časť Bratislava – 
Rača vykonala v septembri 2016 preventívnu protipovodňovú prehliadku stavu vodných tokov 
a odvodňovacích rigolov, lapačov splavenín a retenčných nádrží v k. ú. Rača a následne bolo vykonané 
ich vyčistenie od nečistôt a naplavenín. 
V rámci VZN MČ Bratislava-Rača č. 4/2011 o podmienkach poskytovania dotácií boli podporené 4 
projekty z oblasti životného prostredia v celkovej sume 2.450,- €. 
Výdavky na verejné osvetlenie predstavujú náklady na opravu, montáž a demontáž vianočného 
osvetlenia ulíc a vianočného stromčeka. Taktiež sú v tejto čiastke zahrnuté výdavky na spotrebu 
elektrickej energie a pravidelnú údržbu novej vetvy verejného osvetlenia na Alstrovej ulici, ktoré bolo 
vybudované v rámci revitalizácie ulíc z fondov EÚ a tiež novej vetvy osvetlenia na Karpatskom námestí, 
ktoré bolo vybudované v rámci projektu ISRMO. 

Program 12 Bývanie 

zahŕňa výdavky na správu bytov. K 31.12.2016 spravovala mestská časť 40 nájomných bytov, z toho  
3 byty s nájmom na dobu neurčitú. V priebehu roka 2016 sa pridelili  2 byty žiadateľom v zmysle VZN 
MČ Bratislava-Rača č.  1/2012. Ku koncu roka v evidencii žiadateľov o byty registrujeme 10 žiadostí, 
ktoré splnili podmienky VZN. 
Výdavky tvoria platby správcom jednotlivých domov, určené na úhradu energií a služieb, príspevky  
do fondu opráv jednotlivých domov a taktiež výdavky na nevyhnutné opravy. Celkovo bolo z bežných 
výdavkov na obnovu bytov vynaložených 8.492 €. Išlo o výmenu pôvodných okien  
za plastové vo zvyšných nájomných bytoch, čím bola výmena okien v bytoch ukončená, výmenu 
sanitárnych predmetov, dverí a základného vybavenia bytov, ktoré boli pridelené.  

V rámci programu 13 Sociálne služby 

sledujeme výdavky na jednotlivé skupiny obyvateľov, ktorí sú príjemcami sociálnych služieb. Pre 
najmenšie deti sú v prevádzke detské jasle v priestoroch materskej školy na Tbiliskej ulici, ktoré 
navštevovalo priemerne 16 detí (kapacita je 20 detí). Výdavky tvoria predovšetkým osobné náklady  
na 4 pracovníčky a prevádzkové náklady budovy, čiastočne bol obnovený inventár a vybavenie 
kuchynky a hračky.  Príjmy z úhrady poplatkov za pobyt detí v zariadení predstavovali v roku 2016 
celkom 26.235,- €. Priemerné mesačné výdavky na jedno dieťa umiestnené v jasliach predstavovali 
výšku 295 €, priemerný mesačný príjem od rodičov výšku 137 €, to znamená, že mestská časť na jedno 
dieťa dopláca 158 €. 



 23

Slávnosť vítania detí do života sa v priebehu roka konala po prvýkrát trikrát. Príspevok pri narodení 
dieťaťa vo výške 100,- € a vecný darček pre dieťa si pri slávnostnom uvítaní detí do života v mestskej 
časti Bratislava-Rača prevzalo 266 rodičov, čo je o 46 viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  
Mestská časť Bratislava–Rača prijala v roku 2016 spolu 15 žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc 
pre rodiny s deťmi, výpomoc bola poskytnutá dvanástim v celkovej výške 1.560,- €, tri rodiny nesplnili 
podmienky pre vyplatenie príspevku.  Do  Klubu matiek a detí, ktorý vyvíja svoju činnosť na 
Žarnovickej ul. 7 boli zakúpené nové hračky, knihy, funkčný nábytok a doplnky do dennej 
i prebaľovacej miestnosti tak,  aby vyhovovali potrebám jeho návštevníkov, v celkovej hodnote 409,- €.  
V oblasti sociálnej posudkovej činnosti, ktorá sa realizuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, bolo za rok 2016 na oddelení pre sociálne veci 
prijatých a zaevidovaných celkovo 242 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, vrátane 
opätovného posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, čo je proti roku 2015 nárast o 10 žiadostí. 
Z uvedeného počtu 242 žiadostí predstavovalo: 

- 97  žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, pokles 6 žiadostí.  
- 58 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby,  nárast 

o 3 žiadosti.  
- 60  žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na domácu opatrovateľskú službu, nárast 

o 4 žiadosti.  
- 27  žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, nárast o 9 žiadostí. 

Do celkového počtu žiadostí sa započítava aj opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v počte 
13, ktoré sa týkali žiadostí posúdenia odkázanosti na zariadenie pre seniorov. 
Na základe podnetov od občanov sa priebežne realizovala krízová intervencia priamo v teréne, napríklad 
s osamelými seniormi, ľuďmi bez domova, sociálne slabšími občanmi.  
V priebehu roku  bola opatrovateľská služba poskytnutá 38 novým žiadateľom, 7 klientov požiadalo 
o rozšírenie opatrovateľskej služby. Celkový počet klientov počas roka bol 98. Opatrovateľskú službu  
mestská časť zabezpečuje prostredníctvom 16 opatrovateliek na 100% pracovný úväzok, dvoch na 75% 
pracovný úväzok, dvoch na 50 % pracovný úväzok, ktorých prácu riadi a zadeľuje koordinátorka 
opatrovateľskej služby. Do referátu patrí aj vodič, zabezpečujúci rozvoz stravy a a dopravu klientov do 
a zo stacionára. Opatrovateľky odpracovali celkovo 25.159,76 hodín. Ekonomicky oprávnené náklady 
za rok 2016 na jednu hodinu sú vyčíslené na 4,45 €. 
Od mesiaca  júl 2016 sa mestská časť zapojila do Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, 
v ktorom je zapojených 7 opatrovateliek na plný pracovný úväzok a 1 na polovičný pracovný úväzok.  
Mestská časť Bratislava-Rača prijala v roku 2016 spolu 61 žiadostí o jednorazový finančný príspevok 
pre dôchodcov, invalidných občanov a  nezamestnaných a vyplatila príspevok  vo výške 4.520,00 €. 
Jubilujúcich občanov bolo 335, pričom z jubilujúcich občanov  20 manželských párov oslávilo 50., 55., 
60. a 65. výročie uzatvorenia sobáša. Jeden  manželský pár oslávil 76. výročie sobáša.  V II. polroku 
2016 oslávila obyvateľka  našej mestskej časti 103 rokov. Finančný dar, ktorý si naši jubilujúci občania 
prevzali bol vo výške 8.660,00 € a hodnota darov bola vo výške 872 €. 
Denné centrá Rača, Krasňany, Rendez združujú cca 267 seniorov, ktorým mestská časť prispieva 
z rozpočtu na ich rozmanitú  činnosť.  
Stravovanie dôchodcov zabezpečuje mestská časť vo vlastnom stravovacom zariadení v jedálni, 
Plickova 18, ako aj dodávateľským spôsobom pre občanov Krasňan a Východného. Priemerne túto 
službu čerpá 138 občanov, z toho priemerne 30 obedov mesačne  je dovážaných priamo do domácností.  
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Počas roka 2016 bolo zabezpečené pochovanie dvoch  bezprístrešných občanov, za ktorých pochovanie 
mestská časť zaplatila 866 €. 
V roku 2016 sa už naplno rozbehla činnosť denného stacionára na Plickovej ulici. V októbri 2016 naplnil 
po prvýkrát stanovenú kapacitu na  25 miest. Priemerná obsadenosť klientov v roku bola 19,42 
a priemerný vek klientov stacionára bol 82,72. Z celkového počtu klientov 25 bola poskytovaná 
poldenná starostlivosť 10 klientom a ostatným 15 klientom bola poskytovaná celodenná starostlivosť. 
Okrem základných sociálnych služieb – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 
poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stravovanie, sa v dennom stacionári počas celého roka realizovalo 
množstvo aktivít v rámci činnostnej terapie, záujmovej a kultúrnej činnosti, kontaktu so spoločenským 
prostredím, činnosti zamerané na tréningy pamäte, motoriky, pozornosti a pohybové aktivity. Správa 
o činnosti denného stacionára je podrobne uvedená vo Výročnej správe denného stacionára za rok 2016, 
ktorá je umiestnená na webovej stránke mestskej časti https://www.raca.sk/data/att/3424.pdf.  V októbri 
sa uskutočnila malá slávnosť z príležitosti 1. výročia otvorenia denného stacionára. 
V rámci uľahčenia dostupnosti do denného stacionára, bol seniorom poskytovaný  aj dopravný servis 
(dovoz a odvoz klientov z miesta bydliska do stacionára a  späť). Túto službu využívalo z celkového 
počtu klientov 14 klientov. 
Celkové príjmy z úhrad klientov predstavovali sumu vo výške 22 458,80 € a poskytnutý finančný 
príspevok z MPSVaR SR podľa §71 ods. 6 zákona o sociálnych službách  bol vo výške 38 030,05 €. 
Ekonomicky oprávnené náklady (EON) mestskej časti za rok 2016 boli vo výške 99 756,83 €. 

Tab. č. 7 
 EON pri skutočnej obsadenosti  

na 1 mesiac 
Priemerný počet klientov 19,42 
EON za rok 99 756,83 €  
z toho na 1 klienta a 1 mesiac: 428,07 € 
Dotácia -163,19 € 
Skutočné náklady MČ 264,88 € 
Príjem od klienta pri celodennej starostlivosti 163,05 € 
Doplatok MČ na 1 klienta pri celodennej starostlivosti 101,83 € 
Príjem od klienta pri poldennej starostlivosti  97,83 € 
Doplatok MČ na 1 klienta pri poldennej starostlivosti 167,05 € 

V priebehu roka sa v dennom stacionári realizovala  aj dobrovoľnícka činnosť a s 3 dobrovoľníkmi bola 
podpísaná dobrovoľnícka zmluva na zabezpečovanie výkonu fyzioterapeutických a pohybových 
činností, keramickej činnosti a pomoci pri sebaobslužných činnostiach.  Dobrovoľníci odpracovali spolu 
81 hodín.  
Prevádzku v  Dennom stacionári pre seniorov podľa schválenej organizačnej   štruktúry Mestskej časti 
Bratislava-Rača zabezpečovalo 9 zamestnancov. V organizačnej štruktúre sú schválené jednotlivé 
funkčné miesta - 1 vedúca denného stacionára, 3 sociálni pracovníci, 1 inštruktor sociálnej rehabilitácie, 
1 pracovný terapeut, 1 upratovačka a 2 opatrovateľky.  V súvislosti s narastajúcim počtom klientov sa 
menil aj počet zamestnancov. V priebehu celého roka bol plný stav pracovníkov – 9, iba v jedinom 
mesiaci, a to v mesiaci október. Priemerný evidenčný prepočítaný stav zamestnancov bol 7,9 osôb. 
Z celkového čerpaného rozpočtu 91.143 € náklady na mzdy a odvody do fondov za zamestnancov 
predstavovali sumu 77. 945 €. 
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Sociálne oddelenie poskytuje občanom základné sociálne poradenstvo a vykonáva opatrovnícku činnosť 
u občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony /1 občan/. Usmerňuje občanov pri vybavovaní 
žiadostí týkajúcich sa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, parkovacieho preukazu, 
kompenzačných pomôcok, zaopatrovacieho peňažného príspevku, štátnych sociálnych dávok, 
príspevkoch na pohreb, dávok v nezamestnanosti, dávok v hmotnej núdzi, vybavovanie žiadostí 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, vybavovanie umiestnenia člena rodiny do pobytového 
sociálneho zariadenia, domácej opatrovateľskej služby, denného stacionára, stravovania, možnosti 
pridelenia obecných nájomných bytov a podobne. Referenti sociálneho oddelenia zabezpečujú riešenie 
krízových situácií priamo v domácnostiach občanov a spolupracujú s Mestskou políciou, Policajným 
zborom SR, Hasičským zborom, Rýchlou zdravotnou službou. 
V sociálnej oblasti boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN MČ Bratislava-Rača č. 4/2011 štrnástim 
žiadateľom v celkovej výške 5.000,- €. 
V mestskej časti Bratislava-Rača žije viac ako 5 tis. obyvateľov v seniorskom veku /tab. č. 8/, nárast 
oproti predchádzajúcemu roku +71. Z tohto počtu denne užívalo sociálne služby priemerne 255 seniorov 
/opatrovateľská služba, stacionár, stravovanie/ a 267 seniorov vyvíjalo pravidelnú činnosť v rámci 
denných centier /tab. č. 9/. 
Demografické údaje k 31.12.2016 
podľa ISS CORA  
 tab. č. 8 

veková štruktúra počet obyvateľov 

0-3 924 

3-6 811 

7-15 1 734 

16-19 624 

20-62 13 176 

62 + 5 106 

Spolu: 22 375 

Prehľad poskytovaných sociálnych služieb za rok 2016: 

     tab. č. 9 

Druh merná jednotka po čet príjmy výdavky poznámka 

detské jasle priemerný denný počet detí 16 26 235 € 56 563 €   

opatrovate ľská 
služba 

počet klientov opatrovaných 
denne 96 22 240 € 169 449 €   

denný stacionár 
priemerná denná 
obsadenosť 19 22 459 € 91 143 €  

stravovanie 
seniorov 

priemerný počet stravníkov 
za deň 140 88 814 € 97 717 € 

stravovanie seniorov v 
stravovacom zariadení na 
Plickovej ul. aj v zmluvných 
jedálňach 

denné  centrá priemerný počet členov 267 0 € 8 097 € 
  

Spolu:     159 748 € 422 969 €   
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Program 14 Administratíva 

Program Administratíva zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít zahrnutých 
v predchádzajúcich programoch – mzdy, odvody do poisťovní, stravovanie zamestnancov, prídel  
do sociálneho fondu, poštové a telekomunikačné služby, správne poplatky vo forme kolkových známok, 
výdavky na kancelárske, hygienické a čistiace potreby,  nákup odbornej literatúry a tlače, nákup 
ochranných pracovných pomôcok, reprezentačné,  bankové, súdne, exekútorské poplatky, služby 
projektovej manažérky, služby vykonania verejného obstarávania na dodávky energií, výdavky na 
pracovnú zdravotnú službu, na audit bezpečnostného projektu, výdavky za práce vykonávané  
na základe dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru.  
Okrem zabezpečovania aktivít uvedených v programoch 1 - 11, pracovníci odborných útvarov 
odpovedali na 127 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov /+53/, riešili 162 podnetov, ktoré občania zaslali prostredníctvom webovej 
stránky odkazprestarostu.sk, pričom riešenia niektorých z nich sú dlhodobého charakteru, preto podnety 
nie sú uzatvorené. Pracovníci pripravili 28 písomných odpovedí na interpelácie poslancov, zodpovedali 
150 otázok a podnetov občanov položených cez kontaktný formulár na webovej stránke mestskej časti, 
riešili 20 podnetov, ktoré boli doručené cez tzv. Zelenú linku a odpovedali na ďalšie množstvo otázok 
a podnetov, ktoré im boli doručené priamo do e-mailových schránok. V roku 2016 do podateľne 
miestneho úradu bolo doručených 9 948 podaní /t.j. 40 na každý pracovný deň/, nárast oproti 
predchádzajúcemu roku +386 podaní, v informačnom systéme evidujeme 15 056 odoslaných záznamov 
/nárast oproti r. 2014 +1815 záznamov t.j. +13,7%/ a 2 432 založených spisov. 

Výdavky – kapitálové výdavky /tab. č. 13/ 

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola  

V priebehu roka pokračovalo obstarávanie územného plánu zóny Východné, bolo vydané stanovisko 
Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky s Čistopisom zadania Územného plánu 
zóny Východné a k postupu obstarávania. V júni 2016 miestne zastupiteľstvo Čistopis zadania 
Územného plánu zóny Východné schválilo. Následne bol zadaný pokyn na spracovanie návrhu 
Územného plánu zóny Východné na podklade schváleného čistopisu zadania, obstaranému 
spracovateľovi. 
V rámci obstarávania územného plánu zóny Krasňany bolo odsúhlasené vyhodnotenie pripomienok 
k Návrhu zadania Územného plánu zóny Krasňany Komisiou životného prostredia, výstavby, územného 
plánu a dopravy. Následne bol Čistopis zadania Územného plánu zóny Krasňany zaslaný Okresnému 
úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky na zaujatie stanoviska, ktoré bolo doručené  
na miestny úrad v decembri 2016. 

Program 3 Interné služby  
V zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy  na kúpu budovy bývalých jaslí na Novohorskej ul. v celkovej 
hodnote 333.743,65 €, bola uhradená druhá splátka vo výške 166.871,8 € a budova bola zapísaná na list 
vlastníctva mestskej časti. 
Za účelom prípravy realizácie investičných akcií v ďalších rokoch boli zhotovené projektové 
dokumentácie na rekonštrukciu budovy strediska čistoty na Rustaveliho ulici, na vybudovanie 
klimatizácie v budove miestneho úradu v Obecnom dome a zaktualizovaná projektová dokumentácia  
na verejné osvetlenie v parku J. M. Hurbana.  
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Rekonštrukcia budovy jedálne bola zrealizovaná v plnom rozsahu – rekonštrukcia strechy so zateplením, 
výmena okien, vstupných a interiérových dverí za plastové, zateplenie budovy, výmena zariaďovacích 
predmetov v sociálnych zariadeniach, výmena elektroinštalácie, podláh, zároveň bola rozšírená 
jedálenská časť tak, aby vyhovovala potrebám stravovania klientov stacionára. Bolo dokúpené 
vybavenie kuchyne – konvektomat, škrabka na zemiaky, elektrická dvojpec, chladnička.  
Za účelom obnovy vozového parku bolo zakúpené osobné motorové vozidlo s úpravou pre potreby 
údržby Citroen Berlingo a osobné motorové vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy Peugeot 
Partner, ktoré bolo financované dotáciou z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
vo výške 11 tis. €. 

Program 7 Komunikácie 
V rámci tohto programu bola aktualizovaná projektová dokumentácia vybudovania okružnej križovatky 
Detvianska-Kubačova-Rustaveliho a aktualizovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu ulice 
Popolná. 

Program 8 Vzdelávanie 
V roku 2016 pokračovali rekonštrukcie budov materských škôl. Bola uskutočnená kompletná 
rekonštrukcia a nadstavba materskej školy na ul. Barónka. Nadstavbou bola rozšírená škôlka o dve 
triedy, rekonštrukcia spočívala vo výmene okien a vchodových dverí za plastové, zateplení obvodového 
a strešného plášťa, nanesení novej silikátovej fasádnej omietky, výmene elektroinštalácie, zariaďovacích 
predmetov sociálnych zariadení, obkladov a dlažieb, vybudovaní dvoch požiarnych schodísk, stavebné 
úpravy výdajne stravy, položenie nových podlahových krytín z PVC na oboch nadzemných podlažiach. 
V októbri začali práce na rekonštrukcii budovy materskej školy na ul. Pri Šajbách, ktorá je už siedmou 
rekonštruovanou školskou budovou od r. 2012. Do konca roka boli vykonané búracie práce v exteriéri 
aj v interiéri, vybudovali sa deliace priečky, v zimných mesiacoch prebiehali rekonštrukčné práce  
vo vnútri. Na materskej škole Gelnická ul. bola vykonaná rekonštrukcia strechy so zateplením v časti 
novovytvoreného pavilónu, ktorá nebola predmetom predchádzajúcej celkovej rekonštrukcie. 
Z finančných prostriedkov určených na projektové dokumentácie bol spracovaný inžiniersko-
geologický prieskum a statické posúdenie  budovy budúcej MŠ na Novohorskej ul., spracovaná 
projektová dokumentácia na prestavbu, nadstavbu a kompletnú rekonštrukciu budovy na Novohorskej 
ul., spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu vzduchotechniky v zariadeniach školského 
stravovania v materskej škole na Gelnickej ul. a ZŠ s MŠ na Hubeného ul. a projektová dokumentácia 
na rekonštrukciu elektroinštalácie v zariadení školského stravovania MŠ Gelnická ul. 
Z dotácie z MŠVVaŠ vo výške 5.100 € bola vykonaná rekonštrukcia predelovej steny v telocvični  
na základnej škole Tbiliská so spoluúčasťou mestskej časti vo výške 803 €. 
Do materských škôl a zariadení školského stravovania boli zakúpené aj nové prevádzkové zariadenia: 
elektrické panvice /ZŠS pri MŠ Gelnická ul., Tbiliská ul. a pri ZŠ Tbiliská ul./, umývačka riadu  
do výdajne stravy v MŠ ul. Barónka a formou transferu na nákup zariadení vo vlastnej réžii bolo 
školským zariadeniam poskytnuté 8.288 €, ktoré boli použité na nákup profesionálnej práčky v MŠ 
Tbiliská ul., teplovzdušnej pece do ZŠS v MŠ na Cyprichovej ul. a digestor do ZŠS v MŠ Tbiliská ul.  
V ZŠ s MŠ na Hubeného ul. bola časť finančných prostriedkov zo zákonných poplatkov 
pretranformovaná na kapitálové výdavky a formou transferu poukázaná na rozpočtovú organizáciu za 
účelom vybudovania schodiska pre triedy školského klubu detí. 
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Program 9 Šport 
V rámci prípravných a projektových prác na obnove a rekonštrukcii športového areálu pri základnej 
škole na Tbiliskej ul. bola vypracovaná štúdia a samotná projektová dokumentácia pre vydanie 
stavebného povolenia. 

Program 10 Kultúra 
V prvom štvrťroku boli definitívne ukončené práce v rámci rekonštrukcie amfiteátra a uhradené všetky 
súvisiace faktúry dodávateľovi a bol nainštalovaný kamerový systém na zabezpečenie ochrany majetku. 

V programe 11 Prostredie pre život  
bola zakúpená polievacia nadstavba s kropiacim ramenom na multikáru za účelom vykonávania zálievky 
verejnej zelene a ojazdené nákladné vozidlo IVECO. V podprograme detské ihriská boli doplnené hracie 
prvky a bezpečnostné dopadové plochy na detských ihriskách na ul. Kadnárova 10 a Kadnárova 66,  na 
ihrisku detských jaslí na ul. Tbiliská a zrekonštruovaný školský dvor s detským ihriskom pri MŠ na ul. 
Barónka, čiastočne kryté z dotácie z BSK vo výške 6 tis. €. Spracovaná bola projektová dokumentácia 
na detské ihrisko na Hubeného ulici. 

Podrobný prehľad kapitálových výdavkov je uvedený v tabuľke č. 10. 

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2016 

Tab. č. 10 
TEXT Suma v € 

územný plán zóny Krasňany 5 370,00 

územný plán zóny Východné 1 600,00 

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola 6 970,00 

nákup budovy Novohorská ul. - II. splátka 166 871,82 
Prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia a prístavba „Stredisko čistoty ul. 
Rustaveliho“ 

8 340,00 

aktualizácia projektu verejného osvetlenia parku J. M. Hurbana 790,00 

projektová dokumentácia - vzduchotechnika a chladenie „Obecný dom Rača“ 2 808,00 

zariadenie na tepelnú prípravu jedál (konvektomat) - Jedáleň Plickova ul. 8 470,24 

priemyselné vybavenie stravovacieho zariadenia - Jedáleň Plickova ul. 3 091,20 

výkon autorského dozoru - Jedáleň Plickova ul. 456,00 

rekonštrukcia a modernizácia - Jedáleň Plickova ul. 144 919,51 

motorové vozidlo Peugeot Partner s izotermickou úpravou 15 598,80 

motorové vozidlo Berlingo VTI 13 360,00 

Program 3 - Interné služby 364 705,57 

PD preložky STL plynovodu na križovatke Detvianska-Kubačova-Rustaveliho 700,00 

PD prekládky zástavky MHD Čachtická na križovatke Detvianska-Kubačova-Rustaveliho 1 147,20 

aktualizácia PD stavby „Okružná križovatka Detvianska-Kubačova-Rustaveliho z roku 2006“ 1 152,00 

aktualizácia a dopracovanie PD rekonštrukcia komunikácie Popolná ulica 1 152,00 

Program 7 - Komunikácie 4 151,20 

rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách 104 849,93 

rekonštrukcia MŠ ul. Barónka 376 972,05 

rekonštrukcia telocvične ZŠ Tbiliská ul. 5 903,00 

rekonštrukcia strechy MŠ Gelnická ul. 4 651,69 

 dopracovanie PD elektro na stavbu Nadstavba a rekonštrukcia MŠ ul. Barónka 384,00 
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projektová dokumentácia vzduchotechniky kuchyne ZŠS ZŠ s MŠ Hubeného ul. 1 092,00 

stavebno-technický prieskum a statické posúdenie možnosti nadstavby MŠ Novohorská ul. 1 140,00 

inžiniersko-geologický prieskum a sondáž do stropných konštrukcií MŠ Novohorská ul. 1 176,00 

PD pre stavebné konanie a realizáciu Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Novohorská ul. 17 100,00 

projektová dokumentácia elektroinštalácie kuchyne ZŠS MŠ Gelnická ul. 1 152,00 

Projektová dokumentácia vzduchotechniky kuchyne ZŠS MŠ Gelnická ul. 1 164,00 

nákup umývačky riadu s odpadovým čerpadlom ZŠS MŠ ul. Barónka 2 927,98 

nákup elektrických smažiacich panvíc ZŠS MŠ Gelnická ul., Tbiliská ul., ZŠ Tbiliská ul. 4 964,40 

transfer - nákup profesionálnej práčky MŠ Tbiliská ul. 2 592,00 

transfer – nákup teplovzdušnej pece ZŠS MŠ Cyprichova ul. 1 900,00 

transfer - nákup digestora ZŠS MŠ Tbiliská ul. 3 796,00 

transfer z vlastných príjmov - kovové schodisko ŽS Hubeného 7 111,00 

Program 8 - Vzdelávanie 538 876,05 

geodetické práce - polohopisné a výškopisné zameranie ihriska ZŠ Tbiliská ul.  1 128,00 

vypracovanie architektonickej štúdie "Obnova športového areálu ZŠ Tbiliská ul." 3 120,00 

vypracovanie projektovej dokumentácie "Obnova športového areálu ZŠ Tbiliská ul.“ 17 880,00 

Program 9 - Šport  22 128,00 

inštalácia kamerového systému amfiteáter 4 917,60 

rekonštrukcia amfiteátra 38 424,81 

Program 10 - Kultúra 43 342,41 

polievacia nadstavba s kropiacim ramenom pre Multicar 12 660,00 

nákladné vozidlo IVECO 4 490,00 

vypracovanie projektovej dokumentácie na detské ihrisko Hubeného ul. 7 188,00 

stavebné úpravy spevnených plôch pod hracie prvky DI v MŠ ul. Barónka 6 662,93 

vybavenie športovej záhrady MŠ ul. Barónka 26 274,12 

rekonštrukcia, doplnenie hracích prvkov na DI Kadnárova 10 a 66 a DJ Tbiliská 38 927,32 

Program 11 - Prostredie pre život 96 202,37 

KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU : 1 076 375,60 

Výdavkové finančné operácie /tab. č. 12/ 

predstavujú použitie finančných prostriedkov na splácanie istiny komerčného úveru v dohodnutej výške, 
12 splátok á 11.304.- €.  

Výsledok hospodárenia 
Výsledok bežného hospodárenia dosiahol výšku 843.158,83 €, výsledok kapitálového hospodárenia 
dosiahol výšku -836.161,82 €. 

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2016 - príjmy 
Tab. č. 11 

údaje sú v € 

EK PRÍJMY schválený 
rozpo čet 2016 

upravený 
rozpo čet 

31.12.2016 

skuto čnos ť  
31.12.2016 

111 Daň z príjmov fyzických osôb 2 881 000 2 881 000 3 109 728 

121 Daň z nehnuteľností  1 520 466 1 520 466 1 540 839 

133 Dane za špecifické služby       
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  "- pes 28 000 28 000 25 756 

  "- verejné priestranstvo 48 000 6 000 12 160 

  "- verejné priestranstvo - hody, vinobranie 26 000 23 114 23 159 

  "- verejné priestranstvo - parkovanie   64 000 66 719 

  "- predajné automaty 2 210 2 613 2 613 

133 Poplatok za odpad - podiel 133 000 133 000 131 772 

   Daňové príjmy spolu 4 638 676 4 658 193 4 912 746 
212 Príjmy z vlastníctva - nájomné NP 429 924 429 924 464 507 

  Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky 45 800 45 800 57 545 

  Nájomné školské 23 466 33 635 33 818 

  Nájomné byty 70 230 70 230 68 707 

221 Správne poplatky 50 000 56 827 63 865 

221 Súdne poplatky   52 239 52 239 

222 Pokuty a penále 10 000 20 000 22 326 

223 Platby za služby a tovary z toho 566 500 600 409 584 231 

  "-zákonné poplatky školy 218 900 226 900 218 089 

  "-réžie ZŠS, školské projekty, preplatky ZP 62 000 78 585 78 585 

  "-kultúra, šport, knižnica 20 000 20 000 19 738 

  "-Opatr. Služba 22 000 22 000 22 240 

  "-denný stacionár 28 000 24 000 22 459 

  "-jasle  25 000 27 000 26 235 

  "-Ubytovňa 50 000 50 000 47 836 

  "-služby hody, vinobranie 18 000 16 936 16 936 

  "-MR, známky pes 100 50 37 

  "-stravné zam. a dôch. 114 500 126 938 125 032 

  "-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže, výlety part. mestá 8 000 8 000 7 044 

242 Úroky z vkladov 2 000 1 450 1 687 

292 Ostatné príjmy 3 000 16 722 30 163 

292 Ostatné príjmy-školské dobropisy   22 403 32 935 

  Nedaňové príjmy spolu 1 200 920 1 349 639 1 412 023 
312 Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne 1 412 874 1 590 155 1 590 155 

  Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne   55 356 55 356 

  Transfery zo ŠR - školstvo MŠ 38 953 39 821 39 821 

  Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy 23 994 24 992 24 992 

312 Transfery zo ŠR - prenesený výkon  56 000 53 344 53 723 

  Transfery zo ŠR - voľby, referendum 16 000 13 059 13 059 

  Transfer na denný stacionár 55 800 40 296 38 498 

  Transfer na opatrovateľskú službu   5 000 13 688 

  Transfery z rozpočtu BSK    10 200 10 200 

  Transfer - dotácia na likvidáciu skládok   33 000 33 000 

312 Transfery z rozpočtu obce 30 000 30 000 0 

  Granty a transfery spolu 1 633 621 1 895 223 1 872 492 
  BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 7 473 217 7 903 055 8 197 261 
230 Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné 400 000 150 000 108 960 
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230 Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát 25 000 50 000 46 621 

  Príjem z predaja hnuteľného majetku   5 000 5 300 

321 Granty kapitálové 100 000 100 000   

322 Transfery - dotácia na nákup auta na rozvoz obedov 13 500 11 000 11 000 

322 Transfery zo ŠR - projekt elektronizácia   63 232 63 232 

322 Transfery zo ŠR - ZŠ Tbiliská telocvičňa   5 100 5 100 

322 Transfery z rozpočtu obce 15 240 15 240   

  KAPITÁLOVÉ  PRÍJMY SPOLU 553 740  399 572 240 213 

  
Z finančných operácií-čerpanie  fondu rozvoja Rače na BV 
– byty 11 000 11 000 8 492 

  
Z finančných operácií-čerpanie  FRR na KV 

1 185 000 1 185 000   

  
Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období BV 

10 411 57 050 57 050 

450 Z finančných operácií-zost. prostr. predch.období KV 165 000 165 000 133 129 

456 Iné príjmové FO - zábezpeka   0 3 200 

  FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 1 371 411 1 418 050 201 871 
        

  PRÍJMY SPOLU: 9 398 368  9 720 677 8 639 345 

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2016 
Tab. č. 12 

údaje sú v € 

Program, podprogram, prvok, funk čná, ekonomická 
klasifikácia 

schválený 
rozpo čet 

2016 

upravený 
rozpo čet 

31.12.2016 

skuto čnos ť 
31.12.2016 

1.       
PLÁNOVANIE, MANAŽMENT 
A KONTROLA 220 992  216 484 192 009 

1. 1.   01.1.1. Manažment 66 577 66 577 62 600 

        610 46 000 46 000 44 579 

        620 16 077 16 077 15 684 

        630 4 000 4 000 1 893 

         637-tvorba SF 500 500 444 

1. 2.     Plánovanie 5 000 5 000 0 

      04.4.3 Územné plánovanie 5 000 5 000 0 

        630 5 000 5 000 0 

1. 3.     Kontrolná činnos ť 36 205 31 197 29 093 

        610 24 217 20 217 19 008 

        620 9 163 7 763 7 319 

        630 500 1 000 595 

        637-tvorba SF 325 295 249 

        640 2 000 1 922 1 922 

1. 4.   01.1.1. Audit 8 300 8 300 6 253 

        630 8 300 8 300 6 253 

1. 5.   01.1.1. Členstvo v organizáciách a združeniach 15 000  15 000 13 920 

        640 15 000 15 000 13 920 

1. 6.   01.1.1. Činnos ť volených orgánov mesta 86 910  86 910 77 228 

1. 6. 1.   Miestne zastupite ľstvo 83 400  83 400 74 279 

        620 21 400 21 400 18 800 

        630 62 000 61 947 55 426 
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        640   53 53 

1. 6. 2.   Odborné komisie pri MZ 3 510  3 510 2 949 

        620 910 910 577 

        630 2 600 2 600 2 372 

1. 7.   01.1.1. Vzdelávanie zamestnancov 3 000  3 500 2 915 

        630 3 000 3 500 2 915 

2.       PROPAGÁCIA A MARKETING 165 283  163 989 151 642 
2. 1.   04.7.3 Propaga čné a prezenta čné materiály 8 184  8 184 8 030 

        620, 630 8 184 8 184 8 030 

2. 2.     Prezentácia samosprávy 74 684  71 884 69 269 

2. 2. 2. 08.3.0 prezenta čné médiá/Media Ra ča 74 684 71 884 69 269 

        630 66 684 67 884 66 684 

        630 - tvorba webovej stránky 8 000 4 000 2 585 

2. 3.   04.7.3 Propagácia a prezentácia 62 000  62 000 61 939 

2. 3. 1.   Vinobranie 42 000 42 000 41 939 

        6xx 42 000 42 000 41 939 

2. 3. 2.   Hody 20 000 20 000 20 000 

        6xx 20 000 20 000 20 000 

2. 4.     Podpora rozvoja cestovného ruchu 3 000  3 000 990 

2. 4. 1. 04.7.3 Podpora regionálnych združení  3 000  3 000 990 

        630 3 000 3 000 990 

2. 5.   04.7.3 Partnerské mestá 12 415 13 915 6 409 

        620 300 300 0 

        630 12 115 13 615 6 409 

2. 7.   01.1.1. Made in Rača 5 000 5 006 5 005 

        620, 630 5 000 5 006 5 005 

3.       INTERNÉ SLUŽBY 855 590 838 793 735 546 
3. 1.   01.1.1. Právne služby 20 000 12 000 11 808 

        630 20 000 12 000 11 808 

3. 2.   01.6.0 Zabezpeč. úkonov spojených s vo ľbami. 16 000  13 059 13 059 

        610,620,630 16 000 13 059 13 059 

3. 5.     Správa nehnute ľného majetku 701 695  695 839 615 719 

3. 5. 1. 06.6.0 Hosp. správa a údržba a prevádzka budov 269 985  265 901 225 330 

        610 52 480 52 422 46 629 

        620 18 342 18 342 15 740 

        637 - prídel do SF 720 720 605 

        630-energie, materiál, služby, nájomné  44 000 42 089 28 024 

        630-opravy ostatných budov 8 000 8 000 3 034 

        630-revízie, znalecké posudky, geom. plány, 19 785 19 785 16 884 

        630-správa nebytových priestorov  54 660 53 660 47 975 

        630-dažďová voda verejné priestranstvá 54 000 52 000 48 637 

        630- poistenie budov 15 978 16 805 16 805 

        64x-odchodné, náhrady PN 2 020 2 078 997 

3. 5. 2. 06.6.0 Obecný dom 18 193 18 193 9 746 

        630 15 193 15 193 9 746 

        630-opravy 3 000 3 000 0 

3. 5. 3. 06.6.0 Račianska kúria 10 700 11 700 11 009 

        630 10 700 11 700 11 009 

3. 5. 4. 06.6.0 Zdravotné stredisko Tbiliská 140 296  140 382 137 506 

        610 9 020 9 020 8 918 

        620 3 152 3 238 3 237 
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        630-prevádzka 73 000 74 200 74 083 

        630-opravy 6 000 4 800 2 153 

        630-nájomné pozemok pod budovou 49 000 49 000 49 000 

        637 - prídel do SF 124 124 115 

3. 5. 5. 06.6.0 Zdravotné stredisko Hubeného 29 947  38 239 34 947 

        610 3 440 3 440 3 422 

        620 1 200 1 200 1 066 

        630-prevádzka 20 000 28 292 26 927 

        630-opravy 5 000 5 000 3 486 

        637 - prídel do SF 47 47 46 

        640-odchodné 260 260 0 

3. 5. 6. 01.1.1. Jedáleň Plickova 109 956 98 736 87 881 

        610 35 400 35 400 33 798 

        620 12 370 12 370 10 937 

        630 24 961 21 961 16 611 

        630-doplnenie vybavenia 1 600 6 100 5 755 

        630 - potraviny 34 000 21 280 19 715 

        637 - prídel do SF 485 485 420 

        640-náhrady PN 1 140 1 140 645 

3. 5. 7. 06.6.0 Ubytovne 84 020 84 090 76 289 

        610 21 360 21 360 20 009 

        620 7 460 7 460 5 725 

        630 54 000 54 000 50 158 

        637 - prídel do SF 290 290 264 

        640-odchodné, náhrady PN 910 980 133 

3. 5. 8. 01.1.1. MÚ Kubačova 38 598 38 598 33 011 

        630 31 598 31 598 29 828 

        630- opravy 7 000 7 000 3 183 

3. 5. 9. 06.6.0 Dopravná 57 26 250 26 250 19 510 

        630 14 000 14 000 8 760 

        630- opravy 1 500 1 500 0 

        630-nájomné 10 750 10 750 10 750 

3. 6.   01.1.1. Archív a registratúra 1 200 1 200 655 

        630 1 200 1 200 655 

3. 7.     Obecný informa čný systém 62 995  62 995 54 394 

3. 7. 1. 01.1.1. Interný informa čný systém 11 434  11 434 10 499 

        630 11 434 11 434 10 499 

3. 7. 2. 01.1.1. Software 45 261 44 951 37 292 

        630 45 261 44 951 37 292 

3. 7. 3. 01.1.1. Hardware 6 300 6 610 6 603 

        630 6 300 6 610 6 603 

3. 8.   01.1.1. Autodoprava 27 450 27 450 20 401 

        630 27 450 27 450 20 401 

4.       SLUŽBY OBČANOM 166 940 171 288 160 065 
4. 2.   01.3.3. Matri čný úrad 15 072 15 072 14 529 

        610 10 250 10 250 9 995 

        620 3 582 3 614 3 614 

        630 1 000 1 000 778 

        637-prídel do SF 140 140 135 

        640-náhrady PN 100 68 7 

4. 3.   01.1.1. Evidencia obyvate ľstva 17 868  17 433 15 526 

        610 11 640 11 640 11 404 
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        620 4 068 3 649 3 649 

        630 1 000 1 000 229 

        637-prídel do SF 160 160 148 

        640-odchodné, náhrady PN 1 000 984 96 

4. 4.   01.1.1. 
Pride ľovanie súpisných a orienta čných 
čísiel 1 000 1 000 930 

        630 1 000 1 000 930 

4. 8.     Organizácia ob čianskych obradov 2 500  3 056 3 046 

4. 8. 1. 08.4.0 Občianske obrady, spolo čenské udalosti 2 500  3 056 3 046 

        620,630 2 500 3 056 3 046 

4. 10.   06.6.0 Trhoviská 21 177 21 177 18 763 

        610 11 940 11 940 11 060 

        620 4 173 4 173 3 914 

        630 4 900 4 900 3 632 

        637-prídel do SF 164 164 157 

4. 11.   01.1.1. Stavebný úrad 109 323 113 550 107 271 

        610 71 340 71 340 68 205 

        620 25 833 25 833 23 768 

        630 10 000 14 227 14 226 

        637-prídel do SF 980 980 905 

        640-odchodné, náhrady PN 1 170 1 170 167 

        

5.       BEZPEČNOSŤ 7 000 7 000 1 065 
5. 2.     Kamerový systém 2 500 2 500 853 

        630 2 500 2 500 853 

5. 4.     Ochrana pred požiarmi 3 000 3 000 170 

        630 3 000 3 000 170 

5. 5.   02.2.0 Civilná ochrana 1 500 1 500 42 

        630 1 500 1 500 42 

6.       ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 97 000 110 029 110 028 
6. 1.     Zneškod ňovanie odpadu 85 000  84 528 84 527 

6. 1. 1. 05.1.0 Veľkokapacitný odpad 45 000  33 816 33 816 

        630 45 000 33 816 33 816 

6. 1. 2. 05.1.0 Likvidácia nelegálnych skládok 40 000  50 712 50 711 

        630 40 000 50 712 50 711 

6. 3.   05.1.0 Vývoz odpadu zo zelene 12 000  25 501 25 501 

        630 12 000 25 501 25 501 

7.       KOMUNIKÁCIE 146 200  141 646 76 902 
7. 2.     Oprava pozemných komunikácií 110 000  114 039 54 039 

7. 2. 1. 04.5.1 Bežné opravy a celoro čná údržba 110 000  114 039 54 039 

        630 42 000 42 039 42 039 

        630 bezbariérové prístupy 8 000 12 000 12 000 

        630 oprava terasy Karpatské nám. 60 000 60 000 0 

7. 7.     Čistenie uli čných vpustí 7 000  9 636 9 583 

        630 7 000 9 636 9 583 

7. 8.   04.5.1 Dopravné zna čenie 6 000 5 000 4 634 

        630 6 000 5 000 4 634 

7. 9.   04.5.1 Manažment dopravnej infraštruktúry 10 000  4 325 0 

        Všeobecné služby-dokument 10 000 4 325 0 

7. 10.     Cestná doprava 13 200 8 646 8 646 
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        630 13 200 8 646 8 646 

8.       VZDELÁVANIE 3 512 429  3 851 086 3 724 561 
8. 2.   09.1.1. Materské školy 1 327 266 1 353 438 1 316 011 

        prenesené kompetencie 38 953 39 821 39 821 

        originálne kompetencie spolu 1 099 019  1 111 519 1 097 368 

         z toho 610, 620 mzdy a odvody 1 032 301 1 026 273 1 017 570 

         z toho 630 tovary a služby 53 268 75 296 75 296 

         z toho 640 - transfery 13 450 9 950 4 502 

        vlastné príjmy /zákonné poplatky/ 100 400 100 400 95 503 

        vlastné príjmy /nájmy/ 11 066 12 330 12 330 

        vlastné príjmy /projekty, ostatné/   5 931 5 931 

        
rozšírenie MŠ Barónka - vybavenie, 
prevádzka 42 828 42 828 32 567 

        630 - opravy transfer   5 609 5 609 

        630 - opravy 35 000 35 000 26 882 

8. 3.   09.1.2. Základné školy 1 419 074 1 714 694 1 651 602 

        prenesené kompetencie 1 412 874 1 590 155 1 529 563 

        
prenesené kompetencie - normatívne z roku 
2015   46 608 46 608 

        prenesené kompetencie - nenormatívne   55 356 55 356 

        vlastné príjmy /nájmy/ 6 200 12 495 12 495 

        vlastné príjmy /projekty, ostatné/   7 580 7 580 

        630 - veľké opravy   2 500 0 

8. 4.   09.6.0. Stravovanie v jedál ňach MŠ 203 811 204 241 198 046 

        originálne kompetencie spolu 175 711  175 711 173 710 

         z toho 610, 620 mzdy a odvody 155 102 145 486 144 476 

         z toho 630 tovary a služby 17 259 26 875 26 875 

         z toho 640 - transfery 3 350 3 350 2 359 

        vlastné príjmy /réžia/ 25 700 24 336 24 336 

        630 -veľké opravy 2 400 2 400 0 

        630 -veľké opravy-transfer   1 794 1 794 

8. 5.   09.6.0. Stravovanie v jedál ňach ZŠ 174 853 182 791 182 629 

        originálne kompetencie spolu 137 953  141 453 141 453 

         z toho 610, 620 mzdy a odvody 137 953 132 131 132 131 

        z toho 630 tovary a služby   9 322 9 322 

        vlastné príjmy /réžia/ 36 300 40 738 40 738 

        veľké opravy 600 600 438 

8. 6.   09.5.0. Školské kluby 266 060 270 949 266 465 

        originálne kompetencie spolu 147 560  151 560 151 560 

         z toho 610, 620 mzdy a odvody 146 560 150 560 150 560 

         z toho 630 tovary a služby 1 000 1 000 1 000 

        vlastné príjmy /zákonné poplatky/ 118 500 119 389 114 905 

8. 7.   09.1.2. Grantová podpora - vzdelávacie poukazy 23 994  24 992 24 992 

8. 8.   01.1.1. Školský úrad 97 371 99 981 84 816 

        610 37 280 37 269 36 896 

        620 13 029 13 190 13 187 

        630 - tovary a služby 5 200 5 200 3 367 

      09. 630 - služby, mat. školy (spoločné) 33 000 33 000 20 301 

      09. 630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ 6 200 8 810 8 590 

        637 - prídel do SF 512 512 475 

        640 - nem. dávky 150 0 0 

        640 - granty 2 000 2 000 2 000 
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9.     08.1.0 ŠPORT 68 188 68 195 56 076 
9. 1. 1.   Športové aktivity 12 300 12 300 9 406 

        620 odvody z dohôd 700 700 188 

        61x, 63x 11 600 11 600 9 218 

9. 2.     Športová infraštruktúra 12 888  12 895 11 670 

9. 2. 1.   Multifunk čné ihriská 12 888 12 895 11 670 

        610 4 760 4 760 4 551 

        620 odvody  2 063 2 070 2 069 

        630 6 000 6 000 4 986 

        637-prídel do SF 65 65 64 

9. 3.     Podpora športových klubov a organizácií 35 000  35 000 35 000 

        640 35 000 35 000 35 000 

9. 4.     Centrum športu a oddychu 8 000  8 000 0 

        
63x - prevádzka areálov  FK Rača, FK 
Krasňany 8 000 8 000 0 

10.       KULTÚRA 226 145  238 416 215 722 
10. 1.   08.2.0. Kultúrna infraštruktúra 123 009  134 370 123 744 

10. 1. 1.   Nemecký kultúrny dom 63 514  71 514 65 860 

        610 21 540 21 540 19 898 

        620 7 528 7 528 7 027 

        630 24 000 23 000 19 857 

        630 opravy 10 000 19 000 18 822 

        637-prídel do SF 296 296 256 

        640-náhrady PN 150 150 0 

10. 1. 2.   KS Impulz 23 921 23 921 22 340 

        610 6 950 6 983 6 983 

        620 2 429 2 456 2 456 

        630 4 200 4 200 3 195 

        636 nájomné pozemok 8 147 8 147 8 146 

        630 - opravy, vybavenie 2 000 2 000 1 467 

        637-prídel do SF 95 95 93 

        640-náhrady PN 100 40 0 

10. 1. 3.   KS Žarnovická 35 574 38 935 35 544 

        610 6 950 7 206 7 206 

        620 2 429 2 534 2 534 

        630-prevádzka 22 000 24 000 21 805 

        630-opravy 4 000 5 000 3 904 

        637-prídel do SF 95 95 95 

        640-náhrady PN 100 100 0 

10. 2.     Amfiteáter 20 124 21 034 17 540 

        610 2 660 0 0 

        620 930 0 0 

        630-prevádzka, opravy 16 500 21 000 17 540 

        637-prídel do SF 34 34 0 

10. 3.   08.2.0. Miestne múzeum 1 000 1 000 0 

10. 3. 1.   
Račianska izba/Ra čianske múzeum a 
galéria 1 000 1 000 0 

        630 1 000 1 000 0 

10. 4.   08.2.0. Miestna knižnica 18 212 18 212 15 821 

10. 4. 1.   Knižnica Ra ča 18 212 18 212 15 821 

        610 9 090 9 090 8 585 

        620 3 177 3 177 3 031 
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        630 5 000 5 000 3 429 

        637-prídel do SF 125 125 116 

        640-odchodné, náhrady PN 820 820 660 

10. 5.   08.2.0. Kultúrne akcie 55 800 55 800 50 617 

        630--materiálne dovybavenie 3 000 3 000 0 

        620-odvody z dohôd 800 800 169 

        630, 640 52 000 52 000 50 448 

10. 7.   08.2.0. Grantová podpora kultúrnych telies 5 000  5 000 5 000 

        640 5 000 5 000 5 000 

10. 8.   08.2.0. Starostlivos ť o kultúrne pamiatky 3 000  3 000 3 000 

        630 3 000 3 000 3 000 

11.       PROSTREDIE PRE ŽIVOT 394 208 402 684 373 107 
11. 1.     Verejné priestranstvá 260 808  265 808 246 372 

11. 1. 1. 06.2.0 Oddelenie čistoty 260 808 265 808 246 372 

        610 153 100 153 100 141 007 

        620 53 508 53 508 49 907 

        630 50 300 55 300 51 923 

        637-prídel do SF 2 100 2 100 1 899 

        640-odchodné, PN 1 800 1 800 1 636 

11. 2.     Verejná zele ň 103 500 103 700 93 625 

11. 2. 1. 06.2.0. Údržba verejnej zelene 64 000  63 000 61 349 

        
630-ošetrovanie zelene z účelových 
prostriedkov 10 411 10 442 10 442 

        630-dokument starostlivosti o dreviny 12 000 12 047 12 047 

        630-výruby, orezávky 41 589 40 511 38 860 

11. 2. 2.   Služby pre majite ľov psov 4 500  4 500 3 447 

        630 4 500 4 500 3 447 

11. 2. 3.   Mobiliár 12 000 24 500 20 944 

        630 12 000 24 500 20 944 

11. 2. 4.   Čistenie rigolov a vodných zdrží 15 000  5 700 5 604 

        630 15 000 5 700 5 604 

11. 2. 5.   Obecná záhrada 8 000 6 000 2 281 

        6xx - prevádzkové náklady 8 000 6 000 2 281 

11. 4.   05.4.0 Deratizácia verejných priestranstiev 4 700  5 300 5 235 

        630 4 700 5 300 5 235 

11. 5.     Detské ihriská 14 500 18 376 18 376 

        630 14 500 18 376 18 376 

11. 6.     Granty na podporu komunitného života 4 000  2 450 2 450 

        640 - dotácie v zmysle VZN 4/2011 4 000 2 450 2 450 

11. 8.   06.4.0 Verejné osvetlenie 6 700 7 050 7 049 

        630 - vianočné osvetlenie 5 500 5 500 5 499 

        630-osvetlenie Alstrovej ulice 1 200 1 550 1 550 

12.       BÝVANIE 82 128 82 128 78 501 
12. 1.   06.1.0 Správa nájomných bytov 82 128  82 128 78 501 

        630-služby, fond opráv 70 128 70 128 70 009 

        630-opravy 12 000 12 000 8 492 

13.       SOCIÁLNE SLUŽBY 487 400  509 285 447 695 
13. 5. 1. 10.4.0. Materské jasle 58 285 58 645 56 563 

        610 30 695 31 055 31 001 

        620 10 728 10 814 10 814 
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        630 15 000 15 000 14 361 

        637-prídel do SF 422 422 387 

        640-odchodné, náhrady PN 1 440 1 354 0 

13. 1.   10.2.0. Opatrovate ľská služba 183 845  184 045 169 449 

        610 129 936 129 936 120 137 

        620 45 413 45 413 42 319 

        630 5 200 5 200 4 599 

        637-prídel do SF 1 786 1 786 1 565 

        640-odchodné, náhrady PN 1 510 1 710 829 

13. 2.   10.2.0. Stravovanie dôchodcov 44 000  66 825 66 825 

        630 44 000 66 825 66 825 

13. 3.   10.2.0. Denné centrá 8 100 8 100 8 097 

13. 3. 1.   DC Žarnovická  4 237 4 237 4 237 

        630 4 237 4 237 4 237 

13. 3. 2.   DC Krasňanská beseda  2 617  2 617 2 614 

        630 2 617 2 617 2 614 

13. 3. 3.   DC Rendez  1 246 1 246 1 246 

        630 1 246 1 246 1 246 

13. 4.   10.7.0. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 11 800  11 800 6 080 

13. 4. 1.   Pomoc občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 8 000 8 000 4 520 

        640 8 000 8 000 4 520 

13. 4. 2.   Pomoc pre rodiny s deťmi 3 800 3 800 1 560 

        640 3 800 3 800 1 560 

13. 5. 2. 10.4.0. Klub matiek s de ťmi 1 000 1 000 409 

        630 1 000 1 000 409 

13. 6.   10.7.0. Pochovanie bezprístrešných ob čanov 3 000  3 000 866 

        630 3 000 3 000 866 

13. 7.     Príspevok na tvorbu úspor detí v DD 9 000  6 000 4 873 

        640 9 000 6 000 4 873 

13. 8.     Dotácie na žiakov  300 300 0 

        640 300 300 0 

13. 9.   10.9 Jednorazové dávky 39 710 41 210 38 390 

13. 9. 1.   Jubilanti 9 500 11 000 9 532 

        630 800 1 100 872 

        640 8 700 9 900 8 660 

13. 9. 2. 10.4 Príspevok pri narodení die ťaťa 30 210 30 210 28 858 

        630 3 210 3 210 2 258 

        640 27 000 27 000 26 600 

13. 10.   10.9 
Dotácie or ganizáciám poskytujúcim soc. 
služby 5 000 5 000 5 000 

        640 5 000 5 000 5 000 

13. 11.   10.2 Denný stacionár 119 360 119 360 91 143 

        610 76 880 76 330 57 662 

        620 26 870 26 870 20 283 

        630-vybavenie 4 000 1 000 127 

        630-prevádzka 10 360 13 360 11 641 

        637-prídel do SF 1 050 1 050 760 

        640 200 750 670 

13. 12.   01.1.1. Komunitný plán sociálnych služieb 4 000  4 000 0 

        630 4 000 4 000 0 

14.     01.1.1. ADMINISTRATÍVA 1 043 155  1 063 238 1 031 183 
        610 636 180 636 180 624 510 
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        620 224 545 225 210 225 210 

        630 83 000 83 000 69 119 

        630-stravné zamestnanci 63 000 75 537 75 537 

        637-prídel do SF 7 880 8 245 8 245 

        640 - odchodné, PN 7 550 6 066 1 244 

        651-splácanie úrokov 21 000 21 000 19 318 

        urovnanie súdneho sporu Meheš   8 000  8 000 

        636001 bezdôvodné obohatenie   8 000 8 000 

        BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 7 472 658  7 864 261 7 354 102 

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2016 – kapitálové výdavky 
Tab. č. 13 
Údaje sú v € 

Program, podprogram, prvok, funk čná, ekonomická 
klasifikácia 

schválený 
rozpo čet 

2016 

upravený 
rozpo čet 

31.12.2016 
skuto čnos ť  
31.12.2016 

1.       
PLÁNOVANIE, MANAŽMENT 
A KONTROLA 27 200 27 200 6 970 

1. 2.     Plánovanie 27 200 27 200 6 970 

1. 2. 2. 04.4.3 Územné plánovanie 27 200 27 200 6 970 

        711 územné plány zóny 27 200 27 200 6 970 

3.       INTERNÉ SLUŽBY 593 322 560 622 364 706 
3. 3.   06.6.0 Verejné obstarávanie 191 572 191 572 166 872 

        711-nákup pozemkov 24 700 24 700   

        712 - nákup budov 166 872 166 872 166 872 

3. 5.     Správa nehnute ľného majetku 386 750  337 750 168 875 

3. 5. 1. 06.6 Ostatné budovy 38 500 29 500 11 938 

        716 38 500 29 500 11 938 

3. 5. 2.   Obecný dom 0 0 0 

        713       

3. 5. 3.   Račianska kúria 135 000 135 000 0 

        71x 135 000 135 000 0 

3. 5. 6. 01.1.1. Jedáleň Plickova 213 250 173 250 156 937 

        713 13 250 13 250 11 561 

        716 200 000 160 000 145 376 

3. 7.     Obecný informa čný systém 0 0 0 

3. 7. 4. 01.1.1. Projekt Elektronizácia 0 0 0 

        713   0   

3. 8.   01.1.1. Autodoprava 15 000 31 300 28 959 

        714-nákup referentského auta   15 600 15 599 

        714-nákup vozidla na rozvoz obedov z dotácie 15 000 15 700 13 360 

7.       KOMUNIKÁCIE 60 000  60 000 4 151 
7. 1.     Výstavba pozemných komunikácií 30 000  30 000 0 

7. 1. 1.   Cyklomagistrála 30 000 30 000 0 

        71x 30 000 30 000   

7. 2. 1.   Výstavba ciest 30 000 30 000 4 151 

        716-PD 30 000 30 000 4 151 

8.       VZDELÁVANIE 886 300  848 711 538 876 
8. 2.   09.1.1. Materské školy 872 800 810 304 512 274 
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        projektové dokumentácie 25 000 23 210 23 208 

        rekonštrukcia MŠ ul. Pri Šajbách 400 000 400 000 104 850 

        rekonštrukcia strechy MŠ Gelnická ul.   4 700 4 652 

        rekonštrukcia MŠ ul. Barónka 445 000 379 790 376 972 

        713-zakúpenie zariadení-orig. komp. 2 800     

        713-zakúpenie zariadení-transfer   2 604 2 592 

8. 3.   09.1.2. Základné školy   7 100  5 903 

        projektové dokumentácie       

        rekonštrukcia ZŠ Tbiliská    7 100 5 903 

        rekonštrukcia ZŠ Hubeného ul.       

8. 4.   09.6.0. Stravovanie v jedál ňach MŠ 3 500 14 196 13 588 

        713-zakúpenie zariadení-orig. komp. 3 500 8 500 7 892 

        713-zakúpenie zariadení-transfer   5 696 5 696 

8. 5.     Stravovanie v jedál ňach ZŠ 10 000 10 000   

        713-nákup kompostéra ZŠ Tbiliská 10 000 10 000   

8. 6.   09.6.0. Školské kluby   7 111  7 111 

        transfer z vlastných príjmov /ZP/   7 111 7 111 

9.       ŠPORT 45 240 45 240 22 128 
9. 4.     Centrum športu a oddychu 45 240  45 240 22 128 

        71x 30 000 30 000 22 128 

        71x 15 240 15 240   

10.       KULTÚRA 50 000 45 000 43 342 
10. 1. 3.   KS Žarnovická       

        717       

10. 2.     Amfiteáter 50 000 45 000 43 342 

        717-realizácia 50 000 45 000 43 342 

11.       PROSTREDIE PRE ŽIVOT 116 000 121 995 96 202 
11. 1.     Verejné priestranstvá   22 771  17 150 

11. 1. 1. 06.2.0 Oddelenie ČP a ŽP   17 600 17 150 

        713-polievacia nadstavba    12 660 12 660 

        71x-nákup ojazdeného motorového vozidla   4 940 4 490 

11. 1. 2. 06.2.0 Revitalizácia verejných priestranstiev 16 000  5 171   

        717 vybudovanie polievacieho vodovodu 16 000 5 171   

        717 Karpatské námestie       

11. 5.     Detské ihriská 100 000 99 224 79 052 

        717,716 100 000 99 224 79 052 

13.       SOCIÁLNE SLUŽBY 12 000  12 000 0 
13. 11.     Denný stacionár pre seniorov 12 000  12 000 0 

        717 vybudovanie závlahového systému 12 000 12 000   

        KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 1 790 062 1 720 768 1 076 375 

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2016 – finančné operácie 
Tab. č. 14 

Údaje sú v €   

Program, podprogram, prvok, funk čná, ekonomická 
klasifikácia 

schválený 
rozpo čet 

2016 

upravený 
rozpo čet 

2016 

plnenie 
rozpo čtu k 
30.9.2016 

14.     01.1.1. Termínovaný úver 135 648 135 648 135 648 

        821 - splácanie istiny úveru 135 648 135 648 135 648 

        FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 135 648 135 648 135 648 
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Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2016 - rekapitulácia 
Tab. č.15 
údaje sú v € 

REKAPITULÁCIA: 
schválený 

rozpo čet 2016 

upravený 
rozpo čet 

31.12.2016 

skuto čnos ť  
31.12.2016 

bežné príjmy 7 473 217 7 903 055 8 197 261 

kapitálové príjmy 553 740 399 572 240 213 

finan čné operácie na krytie BV 21 411 68 050 68 742 

finan čné operácie na krytie KV 1 350 000 1 350 000 133 129 

PRÍJMY: 9 398 368 9 720 677 8 639 345 
     

REKAPITULÁCIA: 
schválený 

rozpo čet 2016 

upravený 
rozpo čet 

31.12.2016 

skuto čnos ť  
31.12.2016 

bežné výdavky 7 472 658 7 864 261 7 354 102 

kapitálové výdavky 1 790 062 1 720 768 1 076 375 

finan čné operácie 135 648 135 648 135 648 

VÝDAVKY: 9 398 368 9 720 677 8 566 125 

ROZDIEL: 0 0 73 220 

3. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií 

Mestská časť Bratislava–Rača na zabezpečenie plnenia svojich úloh na úseku školstva má zriadených 
osem rozpočtových organizácií, v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. 
Všetky rozpočtové organizácie sú právnické osoby, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené  
na rozpočet mestskej časti. Aj v roku 2016 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu 
s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien.  
Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov. Výchova a vzdelávanie v základných 
školách je prenesenou kompetenciou štátu  a je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
normatívov stanovených Ministerstvom školstva SR na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy. 
V roku 2016  bol normatív na žiaka 1.488,36 €, čo bolo o 59,25 € viac na každého žiaka oproti 
predchádzajúcemu roku.  Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. 
vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť. Aj v roku 
2016 sme obdržali zo ŠR príspevok na výchovu a vzdelávanie detí – predškolákov v materských 
školách, za ktorých rodičia neplatia zákonné poplatky, ktorý bol použitý na nákup učebných 
a didaktických pomôcok, kníh, výtvarných a školských potrieb, na nákup výpočtovej a inej techniky.  
Prehľad prijatých dotácií pre oblasť školstva je súčasťou tab. č. 21. 
Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální a materských škôl patrí medzi  
tzv. originálne kompetencie obce a mestská časť ich financuje z vlastných zdrojov. Vývoj vynaložených 
originálnych kompetencií uvádza nasledovná tabuľka: 
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Tab. č. 16 
rok suma v € index 

2008 1 024 198 € 1,00 
2009 1 049 968 € 1,03 
2010 1 082 798 € 1,03 
2011 1 352 614 € 1,25 
2012 1 383 512 € 1,02 
2013 1 235 326 € 0,89 
2014 1 365 880 € 1,11 
2015 1 420 735 € 1,04 
2016 1 564 091 € 1,10 

V absolútnej výške opätovne prišlo k nárastu výdavkov na originálne kompetencie, v čom sú zahrnuté 
výdavky na vybavenie nových tried materskej školy na ul. Barónka a rozšírenie prevádzky tejto škôlky 
o dve triedy. Výdavky na mzdy a odvody naďalej rástli, spolu o 14% oproti predchádzajúcemu roku, 
výdavky na tovary a služby z originálnych kompetencií zaznamenali mierny pokles. 
Z originálnych kompetencií boli v r. 2016 okrem výdavkov na mzdy, odvody, platby za všetky druhy 
energií, základné služby a materiál, finančné prostriedky vynaložené aj na maľovanie priestorov 
a radiátorov v MŠ ul. Barónka /6.673 €/,  interiérové vybavenie novozriadených tried v MŠ ul. Barónka., 
/21.398 €/, sťahovanie zariadení z a do MŠ ul. Barónka a MŠ ul. Pri Šajbách /6.673 €/, nákup zariadenia 
do školských kuchýň v MŠ Gelnická ul. a MŠ Tbiliská ul. a nákup ďalších drobných zariadení 
a vybavenia. 

Ďalším zdrojom financovania školských klubov a materských škôl sú zákonné poplatky rodičov  
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou /218.089 €/. Rozpočtové organizácie majú 
zverený vo svojej správe hmotný majetok potrebný na výkon svojej činnosti, ktorý za účelom 
efektívneho využívania môžu aj prenajímať. Takto získané finančné prostriedky predstavujú vlastné 
príjmy, ktoré sú pri dodržaní rozpočtových pravidiel súčasťou rozpočtov organizácií /33.818 €/ 
a používajú sa na dofinancovanie prevádzkových nákladov a údržbu a opravy budov: 
ZŠ Tbiliská ul. – výmena PVC podlahy, nákup interiérového vybavenia do tried školského klubu detí, 
vodoinštalačné práce, nákup zariadení do školskej kuchyne, oprava zariadení kuchyne 
ZŠ s MŠ J.A.Komenského Hubeného ul. – učebné pomôcky, interiérové vybavenie, údržba budovy MŠ, 
nákup inventáru a zariadení do školskej kuchyne 
MŠ ul. Cyprichova – učebné pomôcky, zariadenia a interiérové vybavenie do školskej kuchyne 
MŠ Gelnická ul. – nákup kobercov, inventáru 
MŠ Plickova ul. – oprava múrika, oplotenia a bránky 
MŠ ul. Pri Šajbách – nákup detských plachiet a obliečok 
MŠ Tbiliská ul. – nákup sušičky prádla a šijacieho stroja. 
Do ostatných príjmov rozpočtových organizácií zaraďujeme réžiu za obedy a dotácie a príspevky 
získané zo zdrojov mimo samosprávy /78.585€/. Tieto prostriedky sú používané na spolufinancovanie 
prevádzkových nákladov, resp. sa používajú podľa záväzného účelu na jednotlivé projekty. 



 43

Tab. č. 17 

Vybrané ukazovatele údaje k 31.12.2016  

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ 1143* 

Počet detí navštevujúcich MŠ 670* 

Počet žiakov navštevujúcich ŠKD 619* 

Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ /denný priemer/ 739 

Počet detí stravujúcich sa v ŠJ pri MŠ /denný priemer/ 449 

Počet záujmových krúžkov na ZŠ 45 

Počet zamestnancov ZŠ  145 

- z toho pedagogických 103 

Počet zamestnancov MŠ 96 

- z toho pedagogických 
52 

*údaje sú zo zberu údajov k 15.09.2016 

Počet žiakov základných škôl narástol oproti predchádzajúcemu školskému roku o 125. Počet detí 
navštevujúcich materské školy napriek dvom novovzniknutým triedam na MŠ ul. Barónka sa nezvýšil 
z dôvodu, že MŠ ul. Pri Šajbách neprijímala od septembra nové deti a počas rekonštrukcie sú deti 
v náhradných priestoroch na MŠ Tbiliská ul. a MŠ ul. Gelnická. O 92 stúpol počet detí navštevujúcich 
školské kluby detí. S nárastom počtu detí v základných školách rástol aj počet zamestnancov +15, 
naopak počet zamestnancov v materských školách poklesol, čo súvisí s obmedzenou prevádzkou 
materskej školy ul. Pri Šajbách. 

Prehľad hospodárenia právnych subjektov v roku 2016 
Tab. č. 18 
údaje sú v € 

  Príjmy Výdavky 

ZŠ Tbiliská ul. 885 411 885 390 

ZŠ s MŠ Hubeného ul. 1 417 018 1 417 009 

MŠ ul. Barónka 151 787 151 767 

MŠ Cyprichova ul. 185 948 185 927 

MŠ Gelnická ul. 307 096 306 914 

MŠ Plickova ul. 209 327 209 342 

MŠ ul. Pri Šajbách 186 704 186 707 

MŠ Tbiliská ul. 286 297 286 292 

SPOLU: 3 629 589 3 629 348 

Mestská časť Bratislava–Rača nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie. 
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Spoločnosti, v ktorých má mestská časť majetkový podiel 

Tab. č. 19 

Názov právnickej osoby Sídlo 
Podiel na základnom 

imaní Poznámka 

Media Rača, spol. s r.o. 
Kubačova 21, 831 06 

Bratislava 
100%   

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2016 predstavuje zisk vo výške 3.731,02 €. 

4. Bilancia aktív a pasív 
Tab. č. 20 
údaje sú v € 

STRANA AKTÍV Stav k 01.01.2016 Stav k 31.12.2016 

 Neobežný majetok 12 408 996 12 646 301 

  dlhodobý nehmotný majetok 60 020 56 405 

  dlhodobý hmotný majetok 12 346 447 12 585 352 

  dlhodobý finančný majetok 2 529 4 544 

 Obežný majetok 7 743 873 7 797 223 

  Zásoby 4 764 3 989 

  zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 5 584 499 5 757 338 

  dlhodobé a krátkodobé pohľadávky 81 262 91 724 

  finančné účty 2 073 349 1 944 172 

 Časové rozlíšenie 63 232 0 

SPOLU MAJETOK 20 216 102 20 443 524 

 
STRANA PASÍV Stav k 01.01.2016 Stav k 31.12.2016 

 Vlastné imanie 17 610 877 18 114 417 

  oceňovacie rozdiely -4 110 -2 095 

  nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 16 396 585 17 614 987 

  výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 218 402 501 524 

 Záväzky 1 202 844 1 129 183 

  Rezervy 110 702 19 390 

  dlhodobé a krátkodobé záväzky 187 783 341 081 

  bankové úvery a výpomoci 904 360 768 712 

 Časové rozlíšenie 1 402 380 1 199 925 

SPOLU MAJETOK 20 216 102 20 443 524 
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5. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

Uznesením č. 179/26/06/12/P zo dňa 26.6.2012 mestská časť prijala úver vo výške 1,300.000.- €  
na účel financovania rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení a rekonštrukcie voľnočasového 
oddychového centra /amfiteáter Rača/, od Všeobecnej úverovej banky, a. s. so splatnosťou 10 rokov bez 
akýchkoľvek zabezpečovacích podmienok. Zmluva o termínovanom úvere č. 787/2012/UZ bola 
podpísaná 22. októbra 2012, pričom prvá splátka úveru bola splatná 20. februára 2013. Dodatkom  
č. 1 k Zmluve o úvere bola možnosť čerpania úveru predĺžená do 30.6.2014 a Dodatkom č. 2 k Zmluve 
o úvere bola možnosť čerpania úveru predĺžená do 31.12.2014. Úver bol do plnej výšky dočerpaný 
v októbri 2014. Úver sa spláca v pravidelných mesačných splátkach vo výške 11.304.- €, zostatok úveru  
k 31.12.2016 je  768.712.- €. Úroková sadzba k 31.12.2016 bola vo výške 2,46 %, počas celého roka 
bola nemenná a bola len vo výške marže banky.   
Mestská časť dodržuje § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov, celková suma dlhu obce neprekračuje 60 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka /v našom prípade je vo výške 9,39 %/ a suma ročných splátok 
návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekračuje 25 % skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka/. 

6. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 

Mestská časť Bratislava–Rača v roku 2016 neposkytla záruky žiadnym fyzickým ani právnickým 
osobám. 

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
Mestská časť Bratislava–Rača podnikateľskú činnosť nevykonáva. 

8. Prehľad prijatých a poskytnutých dotácií 

Prehľad prijatých transferov a dotácií v roku 2016 
Tab. č. 21 

 suma v € 

Prenesený výkon štátnej správy na úseku: 40 075,50 

Matriky 11 818,38 

hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR 6 832,23 

územného plánovania a stavebného poriadku 19 980,77 

ochrany prírody a krajiny 1 444,12 

Prenesené kompetencie v oblasti školstva: 1 723 971,50 

normatívny príspevok základné školy  1 590 155,00 

vzdelávacie poukazy 24 992,00 

odchodné zamestnancov základných škôl 10 689,00 

nenormatívne príspevky základné školy /asistenti žiakov, škola v prírode, lyžiarsky kurz, učebnice/ 44 666,50 

zabezpečenie činnosti  školského úradu 13 648,00 

príspevok na výchovu a vzdelávanie detí  v materských školách 39 821,00 

Iné transfery a dotácie bežné: 108 444,83 

dotácia na voľby do NR SR  13 058,98 
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transfer zo ŠR na opatrovateľskú službu 13 688,00 

transfer zo ŠR na denný stacionár 38 497,85 

dotácia z Enviromentálneho fondu na likvidáciu čiernych skládok 33 000,00 

dotácia BSK - rekonštrukcia Červenej lisovne 2 200,00 

dotácia BSK - otvorenie amfiteátra 1 500,00 

dotácia BSK - športová záhrada pri MŠ Barónka 6 000,00 

dotácia BSK - Račiansky polmaratón, Račianska desiatka 500,00 

Transfery a dotácie kapitálové:  

dotácia MŠVVaŠ SR - rekonštrukcia telocvične v ZŠ Tbiliská ul. 4 5 100,00 

Prijaté dotácie SPOLU: 1 877 591,83 

Prehľad poskytnutých dotácií v zmysle VZN MČ Bratislava-Rača č. 4/2011 v roku 2016 

Tab. č. 22 
p.č. Prijímateľ suma v € 

1. KO-Rybársky klub Nepočujúcich 200,00 

2. Klub sálového futbalu REAL RENDEZ 700,00 

3. LEONIDAS 700,00 

4. Športový klub karate SEIWA 1 000,00 

5. Maratón-atletický klub Rača 1 500,00 

6. Klub priateľov futbalu Kengura 2 000,00 

7. ŠK Krasňany 4 000,00 

8. Klub priateľov futbalu Kengura 6 000,00 

9. Futbalový klub Rača 8 000,00 

10. Združenie priateľov tanca H & T 2 000,00 

11. Športový Hokejbalový Klub Račištorf 500,00 

 12. Volejbalový klub ZK IMA Bratislava - Rača 600,00 

13. Športový klub Račišdorf 300,00 

14. Šachový klub Krasňany 500,00 

15. ŠK Krasňany 1 000,00 

16. Krasňanko o.z. 300,00 

17. Športový klub Račišdorf 300,00 

18. Futbalový klub Rača 1 500,00 

19. BMX KLUB RAČA 900,00 

20. ŠK pre Radosť 300,00 

21. ŠK pre Radosť 300,00 

22. Klub pozemného hokeja Rača 600,00 

23. Klub pozemného hokeja Rača 600,00 

24. ŠKST Mopi 300,00 

25. Perun 300,00 

26. Volejbalový klub ZK IMA Bratislava - Rača 600,00 

  Oblasť športu spolu: 35 000,00 

27. Račiansky vinohradnícky spolok 400,00 

28. Kresťanský zbor 300,00 

29. Matica slovenská - miestny odbor Rača 300,00 

30. AMAVET 300,00 
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31. Varianty 300,00 

32. ART VILLA RAČA 400,00 

33. Slovenský zväz záhradkárov ZO 3-2 Rača 200,00 

34. Rača žije 200,00 

35. Klub železničnej nostalgie Bratislava východ 500,00 

36. Varianty 200,00 

37. Hudbou k srdcu 500,00 

38. OZ Literárny klub Rača 300,00 

39. Rodinné centrum Ráčik 150,00 

40. Reserva 250,00 

41. Literárny klub Rača 200,00 

42. Hudbou k srdcu 500,00 

  Oblasť kultúry spolu: 5 000,00 

43. Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 200,00 

44. Priatelia detského centra 500,00 

45. Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Krasňany 250,00 

46. Mládež ulice 750,00 

47. Jednota dôchodcov na  Slovensku,  ZO Rača  300,00 

48. Slovenský zväz invalidov ZO Rača 350,00 

49. Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Krasňany 300,00 

50. Slovenský zväz invalidov ZO Rača 400,00 

51. JMPROFI s.r.o. 150,00 

52. Odyseus 500,00 

53. Rodinné centrum Ráčik 300,00 

54. Krasňanko o.z. 200,00 

55. Slovenský Červený kríž 300,00 

56. Jednota dôchodcov na  Slovensku,  ZO Rača  500,00 

  Oblasť sociálna spolu: 5 000,00 

57. Centrum pedagog.- psycholog. poradenstva a prevencie 200,00 

58. AMAVET 200,00 

59. Krasňanko o.z. 150,00 

60. OZ Varianty 250,00 

61. Krasňanko o.z. 200,00 

62. Rodičovské združenie pri MŠ Tbiliská 2 600,00 

63. ART VILLA RAČA 400,00 

  Oblasť školstvo spolu: 2 000,00 

64. Priatelia Rače 450,00 

65. Priatelia detského centra 1 000,00 

66. Ateliér Šikula 600,00 

67. EPROMA 400,00 

  Oblasť životné prostredie spolu: 2 450,00 

  Výška poskytnutých dotácií celkom: 49 450,00 
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9. Tvorba a čerpanie fondov 

Prehľad tvorby a čerpania fondov za obdobie 2011 – 2015 

Tab. č. 23 

Fond PS k 1.1.2011  
Tvorba/prírastky 

2011 
Čerpanie/úbytky  

2011 
KZ k 31.12.2011 

 
Fond rozvoja 
Rače 26 213,16 € 54 152,86 € 0,00 € 80 366,02 € 

Fond rezervný 291 180,00 € 72 000,00 € 0,00 € 363 180,00 € 

SPOLU: 317 393,16 €  126 152,86 € 0,00 € 443 546,02 € 

Tab. č. 24 

Fond PS k 1.1.2012  
Tvorba/prírastky 

2012 
Čerpanie/úbytky  

2012 KZ k 31.12.2012 
Fond rozvoja 
Rače 80 386,02 € 200 000,00 € 0,00 € 280 386,02 € 

Fond rezervný 363 180,00 € 100 000,00 € 337 243,13 € 125 936,87 € 

SPOLU: 443 566,02 €  300 000,00 € 337 243,13 € 406 322,89 € 

Tab. č. 25 

Fond PS k 1.1.2013  
Tvorba/prírastky 

2013 
Čerpanie/úbytky  

2013 KZ k 31.12.2013 
Fond rozvoja 
Rače 280 386,02 € 39 000,00 € 32 827,85 € 286 558,17 € 

Fond rezervný 125 936,87 € 291 823,86 €   417 760,73 € 

SPOLU: 406 322,89 €  330 823,86 € 32 827,85 € 704 318,90 € 

V záverečnom účte za rok 2013 bolo v nesprávnej výške uvedené čerpanie Fondu rozvoja Rače. 

Tab. č. 26 

Fond PS k 1.1.2014  
Tvorba/prírastky 

2014 
Čerpanie/úbytky  

2014 KZ k 31.12.2014 
Fond rozvoja 
Rače 286 558,17 € 236 180,00 € 54 152,86 € 468 585,31 € 

Fond rezervný 417 760,73 €   200 000,00 € 217 760,73 € 

SPOLU: 704 318,90 €  236 180,00 € 254 152,86 € 686 346,04 € 

Čerpanie Rezervného fondu za rok 2014 bol jeho presun do Fondu rozvoja Rače na základe uznesenia miestneho 
zastupiteľstva č. 355/10/12/13/P zo dňa 10.12.2013. Tvorba Fondu rozvoja Rače vo výške 36.180,- € bol príjem 
za odpredaný byt, ktorý je účelovo určený na financovanie opráv a vybavenia nájomných bytov. 
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Tab. č. 27 

Fond PS k 1.1.2015  
Tvorba/prírastky 

2015 
Čerpanie/úbytky  

2015 KZ k 31.12.2015 
Fond rozvoja 
Rače 468 585,31 € 0,00 € 18 395,77 € 450 189,54 € 

Fond rezervný 217 760,73 €                       0,00 € 0,00 € 217 760,73 € 

SPOLU: 686 346,04 €  0,00 € 18 395,77 € 667 950,27 € 

Tvorba a čerpanie fondov za rok 2016 
Tab. č. 28 

Fond PS k 1.1.2016  
Tvorba/prírastky 

2016 
Čerpanie/úbytky  

2016 KZ k 31.12.2016 
Fond rozvoja 
Rače 450 189,54 € 635 217,32 € 8 491,83 € 1,076 915,03 € 

Fond rezervný 217 760,73 € 71 000,00 € 0,00 € 288 760,73 € 

SPOLU: 667 950,27 €  706 217,32 € 8 491,83 € 1,365 675,76 € 

Tab. č. 29 

Fond sociálny /ú čet 472/ údaje sú v € 

PS k 1.1.2016 9 121,24 

Tvorba 2016: 17 533,71 

zákonný prídel 17 533,71 

Čerpanie 2016: 18 340,74 

príspevok na stravu 11 344,90 

príspevky v zmysle KZ 6 995,84 

KZ k 31.12.2016 8 314,21 

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch /vrátane fondov/ a v pokladni mestskej časti Bratislava-Rača 
je ku dňu 31.12.2016  vo výške 1,943.383,40 €. Z dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vo 
výške 55 tis. € na rozšírenie kapacity materskej školy ul. Pri Šajbách zostali nepoužité finančné prostriedky vo 
výške 31.871,- €, ktoré sú zapojené do rozpočtu na rok 2017 prostredníctvom finančných operácií. 
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10. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2016 

Tab. č. 30 

  Rozpo čtové hospodárenie 2016 € 

  Bežné príjmy 8 197 260,98 

  Bežné výdavky 7 354 102,15 

A Výsledok bežného hospodárenia 843 158,83 

  Kapitálové príjmy 240 213,00 

  Kapitálové výdavky 1 076 374,82 

B Výsledok kapitálového hospodárenia -836 161,82 

C Výsledok hospodárenia celkom /A+B/ prebytok 6 997,01 

D Príjmové finan čné operácie 201 871,00 

  z toho  použitie fondových prostriedkov na krytie BV 8 492,00 

             použitie zostatku prostriedkov predchádzajúcich období na KV 133 129,00 

             použitie zostatku prostriedkov predchádzajúcich období na BV 60 250,00 

E Výdavkové finan čné operácie 135 648,00 

F ROZDIEL /C+D-E/ 73 220,01 

G Nevyčerpané ú čelové prostriedky z r. 2016: 60 592,00 

 nespotrebované bežné transfery na prenesené kompetencie ZŠ 60 592,00 

H Výsledok hospodárenia na prerozdelenie /F-G/ 12 628,01 
 
Výsledok bežného hospodárenia v rozpočtovom roku 2016  je prebytok vo výške 843.158,83 €. 
Výsledok kapitálového hospodárenia v rozpočtovom roku 2016 je schodok vo výške 836.161,82 €. 
Výsledok hospodárenia bežného roku dosiahol prebytok vo výške 6.997,01 €. Z tohto výsledku 
hospodárenia je potrebné vylúčiť nespotrebované bežné transfery na prenesené kompetencie v školstve 
vo výške 60.592,- €, ktoré  môžu byť použité do 31.03.2017 a do rozpočtu na rok 2017 sa dostanú 
prostredníctvom finančných operácií. Takto získaný výsledok hospodárenia bežného roka – schodok vo 
výške -53.594,99 € sa vysporiada z finančných operácií a rozdiel vo výške 12.628,01 € bude 
prerozdelený do fondov. 

11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia 
Tab. č. 31 

účel suma 

Rezervný fond /§ 15, ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy vo výške min. 10%/ 1 263,00 € 

Fond rozvoja Rače /na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle 
„Rozpočtových pravidiel“/ 11 365,01 € 

 


